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ค าน า 
 

  การบริหารงานบุคคล  เป็นภารกิจส าคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร จึงเป็นภาระ  หน้าที่
ของผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร  
เพ่ือท าให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเป็นการวางแผนและก าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ของ
กระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู้ และ
ประสบการณ์ในการท างานเป็นข้อมูลเบื้องต้น  ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรแล้วน ามาวิเคราะห์   หา
สาเหตุของปัญหาเพ่ือประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากรพร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการ
ฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากรเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

  เทศบาลต าบลบุสูงจึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากรและให้พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล และพนักงาน
จา้ง ทุกต าแหน่งให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
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แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ได้ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นั้น  ต้องพัฒนาทั้ง  5  ด้าน  ได้แก่ 
   (1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆเป็นต้น 
  (2)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่นงานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง เป็นต้น 
  (3)  ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
  (4)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและ             
สื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
   (5)  ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน       
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข เป็นต้น 

  1. วิสัยทัศน์เทศบาล 
  “เทศบาลต าบลบุสูง เป็นเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี มีเศรษฐกิจยั่งยืน การศึกษาพัฒนา 
ประชาชนเข้มแข็ง เปลี่ยนแปลงอย่างมีภูมิคุ้มกัน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” และวิสัยทัศน์ของงาน
การเจ้าหน้าที่ “พัฒนาคน พัฒนางาน เพ่ือบริการสาธารณะ” 

  2. พันธกิจเทศบาล  
  1. จัดให้มี และพัฒนาการบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ทั้งทางบกทางน้ าเพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภคของประชาชนพร้อมทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ เสริมสร้างการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน 
พร้อมทั้งบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
  4. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย และป้องกันโรคติดต่อ 
  5. จัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล   

  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวเทศบาลต าบลบุสูง  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2563  ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เป็นเครื่องมือใน            
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม 
จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลต าบลบุสูง  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล ในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาล 
  3. เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล 

3. เป้าหมายการพัฒนา   
  บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลบุสูง อันประกอบด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรม จรยิธรรม และสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ีโดยก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

3.1 นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร 
  เพ่ือเป็นการวางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดโครงสร้างส่วนราชการ การจัด
ระบบงาน การจัดอัตราก าลัง การบริหารอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมกับภารกิจของเทศบาลอย่างเพียงพอ 
และมีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนภารกิจของทุกส่วนราชการในเทศบาล รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน และการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของ
พนักงานทุกคนตามทีเ่ทศบาลคาดหวัง ดังนี้ 
  1. การปรับปรุงโครงสร้างเทศบาล ระบบงาน และกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสม สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของเทศบาล  
  2. การจัดท าสมรรถนะ และน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการสรรหา 
บรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การวาง
แผนพัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล  
  3. การจัดท าเส้นทางและวางแผนความก้าวหน้าของสายอาชีพ  
  4. การจัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและระบบสมรรถนะ  
  5. การยกย่องข้าราชการรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนระบบคุณธรรมจริยธรรม 
  6. การยึดถือแนวทาง และระเบียบ กฎหมาย ในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และโอนย้าย 
  7. การให้ประชาชน และส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานของเทศบาลได้ 
   8. การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน และการจัดระบบงานเพ่ือรองรับภารกิจ
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  9. การก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน 
  10. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี มีภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 
  11. พนักงานเทศบาลได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 12. การพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ มีความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงเป็นภาพรวม  

 13. สามารถท างานเป็นทีม  มุ่งผลสัมฤทธิ์  และมีความรับผิดชอบ  (Accountability) 
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3.2 นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล 
  เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเทศบาลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินผล
ความส าเร็จ ประเมินผลการปฏิบัติงานจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยการใช้เครื่องมือในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี เทศบาลจึงวางนโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล ไว้ดังนี้ 
  1. การเป็นผู้ประพฤติดี มีวินัย รู้จักจัดระเบียบตนเอง 
  2. การเป็นผู้หมั่นศึกษา หาความรู้ให้มาก 
  3. การรู้จักคบคนดี เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินชีวิต 
  4. การไม่นิ่งดูดาย ขวนขวายบริการ เอางานเอาการ 
  6. การเป็นผู้ใคร่ต่อความดีงาม รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน 
  7. การเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก 
  8. การเป็นผู้มีความสันโดษ รู้จักพอดี ยินดีในสิ่งที่ตนได้ พอใจในสิ่งที่ตนมี 
  9. การเป็นผู้มีสติมั่นคง มีจิตส านึกท่ีดี และด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 
  10. การเป็นผู้มีปัญญาเหนืออารมณ์ คิดก่อนท า และยึดถือความถูกต้อง 

3.3 นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
  การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและอัตราก าลัง ออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ 
  1. ส านักปลัดเทศบาล 
  2. กองคลัง 
  3. กองช่าง 
  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  5. กองการศึกษา 
  6. กองการประปา 
  7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
  การก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาลสามัญ ทั้งสิ้น 44 อัตรา (รวมอัตราพนักงานครู
เทศบาล) กรอบอัตราก าลังพนักงานจ้างตามภารกิจ 37 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 16 อัตรา รวมทั้งสิ้น 97 
อัตรา มีผู้ครองต าแหน่งพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล 31 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 35 
อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 16 อัตรา รวมทั้งสิ้น 82 อัตรา  เนื่องจากที่ผ่านมาเทศบาลยังมีภารกิจและปริมาณ
งานเพ่ิมมากขึ้นจึงมีความจ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความช านาญงานในแต่ละด้านในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ดังนั้นจึงต้องมีการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ และปริมาณ
งานที่เพ่ิมข้ึนทั้งนี้เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นท่ี และการให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ต่อไป    

3.4 นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ หรือองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 (Leaning Organization) 
  1. การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านกฎหมาย และระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย 
และสมานฉันท์ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างศาลจังหวัดศรีสะเกษกับเทศบาลต าบลบุสูง โดยการท าความ
ตกลงร่วมกันเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ด้านกฎหมาย และการระงับข้อพิพาทโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการ มีหน้าที่ในการให้ความรู้ด้านกฎหมาย เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของชุมชน                                
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  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์อินเตอร์เนตเทศบาลต าบลบุสูง จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ในระดับต าบล เพ่ือให้บริการในด้านการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร และอินเตอร์เนตต าบล โดยมีงานประชาสัมพันธ์
เป็นผู้รับผิดชอบ ให้บริการในวันท าการเวลา 08.30 น. – 16.30 น.   

 

  3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลบุสูง จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกระบวนการ
ยุติธรรมในระดับต าบล การขอรับความช่วยเหลือด้านยุติธรรม การขอรับค าปรึกษาในกรณีผู้ได้รับผลกระทบ
จากกระบวนการยุติธรรม และการให้ค าปรึกษาแก่ชุมชนด้านกระบวนการยุติธรรม โดยมีงานนิติการเป็น
ผู้รับผิดชอบ 
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  4. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลต าบลบุสูง จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้         
การสอบถามข้อมูลบริการ ด้านการให้บริการ การขอรับบริการ การร้องเรียน การร้องทุกข์ โดยสามารถติดต่อ
ได้หลากหลายช่องทาง ตามท่ีผู้ใช้บริการสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง  

 

3.5 การวิเคราะห์ค่างานและลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
   เพ่ือให้มีการเปรียบเทียบปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนกับเวลาที่ใช้ในการท างาน ส าหรับประกอบการ
พิจารณาจ านวนพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่รับผิดชอบงานนั้น ตามต าแหน่งสายงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
  เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบุสูงเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมบุคลากร
อย่างทั่วถึง สามารถตอบสนองสมรรถนะที่ก าหนดไว้ทุกด้านให้สมบูรณ์และมีแบบแผน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบุสูง และยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรเทศบาลต าบลบุสูง เพ่ือใช้เป็นกรอบจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ  ส าหรับด าเนินการ
ต่อไป ระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี 2564 – 2566 ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการท างาน เพื่อส่งเสริมค่านิยม และทัศนคติการท างานที่ดี 
           มาตรการ 
  1. ก าหนดและเสริมสร้างมาตรการที่ท าให้เกิดการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยม และทัศนคติ 
เพ่ือการท างานให้แก่บุคลากร โดยเฉพาะการสร้างศรัทธา   ความภาคภูมิใจ และมีจิตใจที่มั่นคงในงานท้องถิ่น 
  2. จัดให้มีมาตรการเสริมสร้างทัศนคติของความเป็นสมาชิกในองค์กรเดียวกัน เพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับบทบาท หน้าที่ และคุณค่าความส าคัญที่เท่าเทียมกันในทุกส านัก/กองน าไปสู่การร่วมมือประสานงาน
อย่างจริงใจ  

 3. ส่งเสริมค่านิยมและการเสริมสร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของ
การท างาน 

 4. จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทางความคิด เพ่ือน าไปสู่ค่านิยมสร้างสรรค์ ทัศนคติ  
วัฒนธรรมการท างานใหม่ในองค์กร 

 5. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน
เพ่ือสร้าง คนเก่ง และคนดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างนักบริหารให้เป็นผู้น ายุคใหม่ 
  มาตรการ 
  1. จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารทุกระดับ ให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ โดยให้ถือเป็น
พันธะสัญญาที่ผู้บริหารทุกระดับต้องเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
  2. จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้ บริหารเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือสร้างมิติสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้บริหารด้วยกัน และเป็นต้นแบบของผู้บริหาร     
การเปลี่ยนแปลงให้แก่พนักงานเทศบาล 
  3. ให้มีการรณรงค์ให้ผู้บริหารทุกระดับ ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เท่าทัน
กระแสโลกอย่างเป็นพลวัต 
  4. ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจระบบเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะเข้ามามี
บทบาทต่อการท างาน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลบุสูง ให้มีสมรรถนะท่ีสามารถท างานได้แบบมืออาชีพ 
  มาตรการ 
  1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่  1) ข้าราชการการเมือง 2) พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจ า 3) พนักงานจ้าง ให้ตอบสนองความต้องการทางด้านสมรรถนะของทุกกลุ่มได้อย่าง    
ครอบคลุมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  2. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรในทุกส านัก/กอง ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีการ
ติดตามประเมินผลความคุ้มค่าของการด าเนินการดังกล่าวอย่างจริงจัง 
  3. ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์กับหน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกัน 

  4. บุคลากรเทศบาลต าบลบุสูง  ทุกคนต้องถือเป็นหน้าที่ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและ
ส่งเสริมเพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆ ให้เกิดความรู้ ความคิด ที่ส่งผล     
ทางบวกต่อการท างานตามภารกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาเทศบาลต าบลบุสูงให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  มาตรการ 
  1. ส่งเสริมบุคลากรเทศบาลต าบลบุสูง ให้มีการพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ในวิทยาการ
ใหม่ๆ ฝึกฝนให้เกิดทักษะและมีรูปแบบความคิดเชิงระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 
  2. ก าหนดให้มีการเรียนรู้เรื่องการท างานเป็นทีม เพ่ือให้มีการแบ่งปันความรู้ (knowledge 
sharing) และเกิดวิสัยทัศน์ร่วม และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแลกเปลี่ยนความรู้และการ
ด าเนินงานซึ่งกันและกัน 
  3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ในส่วนงานต่างๆ ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง  
  4. ให้เทศบาลต าบลบุสูง เป็นศูนย์การเรียนรู้วิชาการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการพัฒนา
ความรู้และถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรโดยใช้ความรู้และสร้างระบบ
การแบ่งปันความรู้ (knowledge sharing) ระหว่างบุคลากรในองค์กรกับบุคลากรนอองค์กร 
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมองค์กรเพื่อการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบุสูง (SWOT) 
 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
2.  ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญการพัฒนาทั้งที่เป็น

รูปแบบ และไม่เป็นรูปแบบ 
3.  บุคลากรได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรมตามสายงานอย่าง

มีระบบ และต่อเนื่อง 
4.  บุคลากรได้รับการอบรมให้มีวินัยในตนเองซื่อสัตย์ต่อ

อาชีพและปลูกฝังให้รับใช้ชาติ จึงเป็นผู้มีทัศนคติใน
ทางบวก 

5.  การจัดวางบุคลากรให้ท างานต่อเนื่อง จนมีทักษะ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะในงานที่รับผิดชอบ 

6.  จัดให้มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรในทุก
ส านัก/กองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 
 

1. ยังมีอุปสรรคด้านงบประมาณท่ียังไม่ชัดเจน ท าให้ไม่
สามารถวางแผนการพัฒนาบุคลากรได้อย่างสมบูรณ์
ทั่วถึง 

2. นโยบายการแบ่งแยกการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน
อย่างเคร่งครัดเป็นอุปสรรคต่อการจูงใจให้ทุกคนท าอย่าง
เป็นทีมเดียวกัน 

3. การขาดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร      ท าให้
การบริหารจัดการงานพัฒนาบุคลากรไม่สามารถด าเนิน
ไปอย่างได้ผลสูงสุด 

4. ภาระงานที่มากของทุกส านัก/กองท าให้บุคลากรไม่มี
เวลาที่จะเข้ารับการพัฒนาที่  

   มีลักษณะเป็นรูปแบบชั้นเรียน 
 
 

 
โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม/ข้อจ ากัด (Threat) 

1. การได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพื่อท าให้มีการพัฒนาความรู้ที่
ทันสมัย 

2. มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ
เพ่ิมมากข้ึนซึ่งเป็นช่องทางให้ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้ที่กว้างขวางและหลากหลาย 

3. การพัฒนาการท างานในท้องถิ่นทั้งระบบส่งผลให้เกิด
ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่าง
องค์กร ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และถ่ายทอด
ความรู้ร่วมกัน 

4. การก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา         
บุคลากร จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้งานพัฒนาบุคลากร
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
 

1. งบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรในปีที่ผ่านมา ยังถูก
จ ากัดกับรายได้ของรัฐบาล 

2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาบุคลากรยังมีจ านวน
จ ากัด และที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ก็
ยังมีน้อย 
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สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับพนักงานเทศบาล 
สมรรถนะท่ัวไป  
  1. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบราชการ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และภารกิจของ
องค์กร รวมทั้งมีทัศนคติที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานภายในเทศบาลต าบลบุสูง ตลอดจนรู้ทันการเปลี่ยนแปลง
วิทยาการสมัยใหม่ทุกด้าน 

 2. พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ มีความคิดริเริ่ม         
สร้างสรรค์   สามารถคิดวิเคราะห์  คิดเชิงกลยุทธ์  เชื่อมโยงเป็นภาพรวม  

 3. สามารถท างานเป็นทีม  มุ่งผลสัมฤทธิ์  มีความพร้อมรับผิด  (Accountability) 
 4. มีความรู้เรื่อง ITและมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 
  5. มีความสามารถในการสื่อความหมายได้ถูกต้อง  
 6. ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

  7. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสม กลมกลืนกับลักษณะงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์  
และประสานงานได้กับคนทุกระดับ   

 8. มีสุขภาพกายและจิตดี /มีความฉลาดทางอารมณ์ : มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้
เป็นอย่างดีกับบุคคล หรือสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  ตลอดจนสามารถจัดการกับความเครียดและควบคุมอารมณ์
ได้ด ี

 9. มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อุทิศเวลา          
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 

  10. จิตส านึกในเรื่องการรักษาความลับของทางราชการ 
  11. มีวินัยในการท างาน 

สมรรถนะเฉพาะด้านส าหรับกลุ่มงาน 
  เทศบาลต าบลบุสูงได้จัดท าสมรรถนะเฉพาะกลุ่มงานเพ่ือให้สามารถรองรับการพัฒนาบุคลากร
ได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม  โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่
 

1. สมรรถนะเฉพาะกลุ่มข้าราชการการเมือง 
กลุ่มข้าราชการเมือง : หมายถึง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาล 
1) มีความรู้ ความสามารถเป็นอย่างดี เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการวางแผนเพ่ือพัฒนา

ท้องถิ่น 
2) มีความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3) ความสามารถในการตัดสินใจที่จะด าเนินการหรือไม่ด าเนินการในสภาวการณ์ท่ีคับขัน หรือแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
4) ท างานเป็นทีม/บริหารทีมงานได้ และปรับตัวเข้ากับพ้ืนที่ได้อย่างกลมกลืน 
5) เคร่งครัดต่อวินัยในการปฏิบัติงานและเป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
6) มีความช านาญในการประสานงานกับชุมชนและงานมวลชน  
7) มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา  สามารถทนต่องานหนัก และสภาวการณ์ท างานที่ไม่มี

ก าหนดเวลาที่แน่นอน และสภาพที่กดดันได้ 
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1. สมรรถนะเฉพาะกลุ่มพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า 
กลุ่มพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า หมายถึง พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า             

ที่ปฏิบัติงานในด้านการสนับสนุนงานตามนโยบาย  
1) มีความรู้ ความสามารถเป็นอย่างดีเก่ียวกับหลักการและวิธีการท างานในสายงาน 
     ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ 
2) มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและชุมชนได้อย่างปราศจากอคติ 
3) มีความรู้ความสามารถตามต าแหน่งงานที่ปฏิบัติในระดับดี และสามารถปฏิบัติงานได้ตาม

ระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
4) มีความรู้ด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ 
5) มีร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง สามารถทนต่อสภาวะแรงกดดันของเวลา และ 

         ความคาดหวังของผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี  

2. สมรรถนะเฉพาะกลุ่มพนักงานจ้าง 
กลุ่มพนักงานจ้าง : หมายถึง พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงาน 

สนับสนุนและช่วยเหลือตามสายงานหลักและงานตามนโยบาย 
1)  มีความรู้ ความสามารถเป็นอย่างดี เก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติและได้รับมอบหมาย 
2)  มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกับการใช้งานเครื่องมือต่างๆ 
3)  มีความช านาญในการใช้ยานพาหนะตามสายงาน 
4)  มีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ร่างกายแข็งแรง คล่องแคล้ว จิตใจเข้มแข็ง สามารถทนต่องานหนัก

และสภาวการณ์ท างานที่ไม่มีก าหนดเวลาที่แน่นอน และสภาพที่เสี่ยงอันตรายได้ 
3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้การปฏิบัติงาน เมื่อมีการเปรียบเทียบปริมาณงานท่ี

เกิดข้ึนกับเวลาที่ใช้เพ่ือประกอบการก าหนดจ านวนพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ที่รับผิดชอบงานนั้น 
ตามต าแหน่งสายงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

5. หลักสูตรการพัฒนา 
  5.1  สายงานผู้บริหารเทศบาล ประกอบด้วยหลักสูตร 

- หลักสูตรด้านการบริหารราชการ 
- หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 

5.2  สายงานผู้ปฏิบัติ/สายงานผู้บริหาร ประกอบด้วยหลักสูตร 
- หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
- หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
- หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล 
- หลักสูตรด้านการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ท างาน 
- หลักสูตรด้านการบริหารราชการส าหรับต าแหน่งสายงานบริหาร 
- หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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5.3  สายงานพนักงานจ้าง ประกอบด้วยหลักสูตร 
- หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
- หลักสูตรการพัฒนาการท างานส าหรับต าแหน่ง 
- หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงานจ้างเทศบาล 
- หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 

6. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
  6.1 วิธีการพัฒนา 

เทศบาลต าบลบุสูง จะด าเนินการเอง เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสอนงานโดย
ผู้บังคับบัญชา การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน เป็นต้น นอกจากนี้   
เทศบาลต าบลบุสูง  จะด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนและด าเนินการร่วมกับเอกชน เช่นส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ หรือเทศบาลต าบล     บุ
สูงเป็นผู้ด าเนินการและเชิญหน่วยงานอื่นเข้าร่วม เช่น การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือวิทยากรกระบวนการ  
ซึ่งสามารถสรุปวิธีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ดังนี้ คือ 
  1. การปฐมนิเทศ 
  2. การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
  3. การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  4. การฝึกอบรม 
  5. การให้ทุนการศึกษา 
  6. การดูงาน 
  7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

  6.2 ระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
  6.2.1 การเตรียมการและการวางแผน 
  1) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  2) พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
  3) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  6.2.2 การด าเนินการพัฒนา 
  1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ได้แก่  การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา  และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้  การสับเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา  เป็นต้น   
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2) ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง 

โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชน
ที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
  3) ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนะคติที่ดี  
มีคุณธรรม และจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  6.2.3 การติดตามและประเมินผล 
  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา และติดตามผลการพัฒนาอย่างใกล้ชิด     
โดยการประเมินผลการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เมื่อผ่านการประเมินผลแล้วให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 

แผนภาพแสดงข้ันตอนระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

 

1.1   แต่งตั้งคณะท างาน 
1.2 พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
1.3 ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

สิ้นสุด 

1. การเตรียมการและการวางแผน 

 

การด าเนินการ  โดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกับ
หน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการและเลือกรูปแบบ
วิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 

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

2. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 
  จัด ให้ มี ร ะบบตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จ  ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

3. การติดตามและประเมินผล 
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7. งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
  ใช้งบประมาณของเทศบาลต าบลบุสูง อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตั้งไว้ จ านวน 100,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการฝึกอบรม  
  ตั้งไว้จ านวน 440,000 บาท 

8. การติดตามและประเมินผล 
  เทศบาลต าบลบุสูง จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  
เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

1. การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ  ก่อน-หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผล 
ภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 

2. การสัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้องเช่น ผู้บั งคับบัญชา หัวหน้างาน เ พ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ของผู้เข้ารับการพัฒนา 

3. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอ่ืนที่ เป็นผู้ด าเนินการพัฒ นา เช่น              
ในกรณีที่เทศบาลต าบลบุสูงส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 
  4. การใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี เป็นเครื่องมือในการวัดผลความส าเร็จของ
การพัฒนาบุคลากรในทุกรอบการประเมิน 
 

** ** ** ** ** ** ** ** **  
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บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2566 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

 
1 

 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเทศบาล 

 
-  เพือ่เพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาน าความรู้ที่ได้มา 
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
- คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง 
 

 
80,000.- 

 
ปีงบประมาณ 

2564 

 
- ผู้เข้าร่วมโครงการน า 
ความรู้ที่ได้รับมาใช้ใน            
การปฏิบัติงานในองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 
งานการเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายอ านวยการ 
ส านักปลดัเทศบาล 

2 การฝึกอบรมตามหลักสูตรตามต าแหน่ง
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
และหลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้มี
ประสิทธิภาพ 

พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล  และพนักงาน
จ้างทุกคน 

 
300,000.- 

 
ปีงบประมาณ 

2564 

น าความรู้ที่ได้รับการอบรม 
มาพัฒนาการท างานใน
ต าแหน่งหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายอ านวยการ 
ส านักปลดัเทศบาล 

3 การประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาล 
ทุกระดับ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทัศนคติ และแนวคดิใน
การบริหารงานของ
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ 

 
ผู้บริหารเทศบาล และ
ปลัดเทศบาล 

 
งบประมาณตาม

ข้อ 2. 

 
ปีงบประมาณ 

2564 

 
เพื่อพัฒนาภาวะความเป็น
ผู้น าในการบรหิารงานของ
เทศบาล พัฒนาการท างาน 

 
งานการเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายอ านวยการ 
ส านักปลดัเทศบาล 

 
*** หมายเหตุเป็นโครงการที่ต้ังอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564-2566
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เทศบาลต าบลบุสูง 
อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 


