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ค าน า 

 กำรบริหำรบุคลำกรของรำชกำรส่วนท้องถิ่นท่ีมีภำรกิจเก่ียวข้องกับประชำชน โดยบุคลำกรในพื้นทึ่ที่ต้อง
ปฏิบัติตำมนโยบำยของรัฐบำล กระทรวง กรม ผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยให้บรรลุเป้ำหมำย ซึ่งบำง
ภำรกิจต้องอำศัยควำมรู้ ควำมช ำนำญ และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนของบุคลำกร จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่
จะต้องพัฒนำระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมทันสมัยคล่องตัว และเสริมสร้ำงขีดสมรรถนะของบุคลำกร
ในองค์กรให้มีควำมรอบรู้ พร้อมที่จะสนองตอบต่อภำรกิจในแต่ละด้ำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบล 

 เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ ได้จัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
บุคลำกร ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบล โดยค ำนึงถึงนโยบำยผู้บริหำรท้องถิ่นสอดคล้องกับนโยบำยของ
รัฐบำล หวังว่ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร จะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำสรรถนะบุคลำกรขององค์กร เพ่ือ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 

ความเป็นมาของการพัฒนาบุคลากร 

1.ความเป็นมาของการพัฒนาบุคลากร 

 รัฐบำลได้ตระหนักถึงควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำทั้ง
ในด้ำนนโยบำยและกำรลงทุน ด้ำนกำรศึกษำ ประกอบกับปริมำณก ำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนยังมีน้อย
และมีแนวโน้มจะขำดแคลนมำกยิ่งข้ึนไม่เพียงพอต่อกำรขยำยตัวทำงด้ำนเศรษฐกิจ และกำรพัฒนำประเทศใน
อนำคต 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ(สศช.)ได้ให้น้ ำหนักแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559)ของควำมส ำคัญของกำรพัฒนำและกำรด ำรงชีวิตตำมแนวพระรำชด ำริ
เศรษฐกิจพอเพียงในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มุ่งสู่”สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขด้วยควำมเสมอภำคเป็น
ธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง” จึงเป็นทุนทำงสังคมท่ีส ำคัญท่ีสุด โดยมีบทบำทเป็นทั้งผู้สร้ำงกำรพัฒนำ
และผู้ได้รับผลจำกกำรพัฒนำ 

เพ่ือให้เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำมีกำรบริหำรจัดกำรที่มีกำรพัฒนำบุคลำกรที่เหมำะสม สอดคล้องกับ
ภำรกิจหลักและแผนปฏิบัติรำชกำร รวมถึงมีกำรจัดกำรควำมรู้ในเทศบำลต ำบลที่มีประสิทธิภำพ ที่จะท ำให้บุคลำกร
ได้รับกำรพัฒนำและมีควำมก้ำวหน้ำตำมลักษณะงำน ต ำแหน่งหน้ำที่ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับ
ร้องกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลต ำบล แผนพัฒนำบุคลำกรและกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำบุคลำกรของเทศบำล
ต ำบล โดยจะต้องมีกำรก ำหนดหน้ำที่รับผิดชอบและสมรรถณะ(Competency) ที่ต้องกำร ของบุคลำกรแต่ละ
ต ำแหน่งที่สอดคล้องกับภำรกิจ ลักษณะงำน รวมถึงจัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนโดยใช้กระบวนกำร
จัดกำรควำมรู้เป็นเครื่องมือ เพ่ือกำรพัฒนำของบุคลำกรที่จะช่วยให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด
และมีควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่ที่รับผิดชอบ 

2.วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือให้เทศบำลจัดท ำแผนยุทธศำสตร์พัฒนำบุคลำกรสอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรทำงเศรษฐกิจ
และสังคม 

 2.เพ่ือให้แผนยุทธศำสตร์พัฒนำบุคลำกรเป็นเครื่องมือในกำรจัดเตรียมก ำลังคน ทั้งทำงด้ำนกำรศึกษำและ
กำรฝึกอบรมให้มีควำมสำมำรถท่ีจะตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนครบถ้วนในปัจจุบันและอนำคต 

 3.เพ่ือให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องก ำหนดแนวทำงแผนปฏิบัติกำรและจัดหำทรัพยำกรให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์พัฒนำบุคลำกร 

 4.เพ่ือใช้ยุทธศำสตร์พัฒนำบุคลำกรเป็นเครื่องมือในกำรประสำนควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรต่ำง 



บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

๑.  ด้านกายภาพ 

 ๑.๑  ที่ตั้ง 

   เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ  เป็นเขตกำรปกครองของอ ำเภอฆ้องชัย  จังหวัดกำฬสินธุ์ ตั้งอยู่ทำง
ทิศใต้ของจังหวัดกำฬสินธุ์  ประมำณ  3๖  กิโลเมตร  สภำพพ้ืนที่โดยทั่วไปของเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำมีเขต
ติดต่อพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง  ดังต่อไปนี้ 

ทิศเหนือ          ติดต่อกับเขตเทศบำลต ำบลหนองแปน  อ ำเภอกมลำไสย         จังหวัดกำฬสินธุ์ 

   ทิศใต้           ติดต่อกับต ำบลล ำชี  อ ำเภอฆ้องชัย  จังหวัดกำฬสินธุ์ 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต ำบลเหล่ำกลำง  อ ำเภอฆ้องชัย  จังหวัดกำฬสินธุ์ 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต ำบลโคกสะอำด  อ ำเภอฆ้องชัย  จังหวัดกำฬสินธุ์ 

    และเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม 

  เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ  มีพ้ืนที่โดยประมำณ  ๒๙.๕๒  ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ  
๔๗,๒๓๒  ไร ่

 ๑.๒  สภาพภูมิประเทศ  

  เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ  มีภูมิประเทศเป็นที่รำบสูงและท่ีรำบลุ่ม  แบ่งเขตกำรปกครอง
ออกเป็น  ๑๑  หมู่บ้ำน  โดยพื้นที่บำงส่วนเป็นที่รำบสูงนำดอน และบำงส่วนเป็นที่รำบลุ่มแอ่งกระทะ        

 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 

  เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำมีภูมิประเทศคล้ำยกับภูมิภำคโดยทั่วไปของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยโดยแบ่งเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 

  -  ฤดูร้อน     เริ่มตั้งแต่เดือนมีนำคม      ถึง  เดือนพฤษภำคม  อำกำศร้อนมำกในเดือนเมษำยน 

  -  ฤดูฝน      เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนำยน    ถึง  เดือนกันยำยน  มีฝนตกชุกมำกในช่วงเดือนสิงหำคม 
ระดับปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ย ๑๔,๓๔๗.๓๒  มิลลิเมตร (ข้อมูลจำกสถำนีอุตุนิยมวิทยำกมลำไสย ปี ๒๕๔๒-๒๕๔๖) 

-  ฤดูหนำว    เริ่มตั้งแต่เดือนตุลำคม ถึง เดือนกุมภำพันธ์  อำกำศหนำวมำกในช่วงเดือนมกรำคม 
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 ๑.๔ ลักษณะของดิน 

  - เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำมีพ้ืนที่โดยประมำณ ๒๙.๕๒ ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 
๔๗,๒๓๒ ไร่ พ้ืนที่ด้ำนเหนือและตะวันตกดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรำย ส่วนพื้นที่ด้ำนใต้และตะวันออกจะเป็น
ดินเหนียว    

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 

           แหล่งน้ าธรรมชาติ 

  แม่น้ ำ  จ ำนวน  ๑ สำย  (แม่น้ ำชี) 

  ล ำห้วย คลอง จ ำนวน  ๒ สำย (ล ำห้วยกุดฆ้อง , ล ำห้วยกุดซวย) 

  สระน้ ำ  จ ำนวน  ๔         แห่ง (รวมพ้ืนที่  ๙๖ ไร่เป็นแหล่งน้ ำธรรมชำติ) 

            บึง   จ ำนวน  ๒  แห่ง (บึงขยองและบึงโดน  รวมพ้ืนที่ ๕๖๖ ไร่)         

   แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

  ฝำย   จ ำนวน  ๑ แห่ง 

  บ่อน้ ำตื้น  จ ำนวน  ๑๐ แห่ง 

  บ่อน้ ำสำธำรณะ  จ ำนวน  ๑๐ แห่ง 

  บ่อกรมโยธำธิกำร จ ำนวน  ๒ แห่ง 

  คลองชลประทำน  จ ำนวน  ๒ สำย (๒L๔R และ๔L๔R) 

 ๑.๖ ลักษณะของป่าไม้ 

  เขตเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำไม่มีทรัพยำกรธรรมชำติที่เป็นป่ำไม้ขนำดใหญ่ แต่เป็นที่ดอนหรือ
เป็นพื้นที่สำธำรณประโยชน์  ที่สงวนไว้เพ่ือเป็นประโยชน์สำธำรณะ พรรณไม้เป็นป่ำเบญจพรรณ 
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๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

 ๒.๑ เขตการปกครอง 

    ต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ  อยู่ในเขตปกครองของอ ำเภอฆ้องชัย  จังหวัดกำฬสินธุ์  โดยแบง่เขตกำร
ปกครองออกเป็น ๑๑  หมู่บ้ำน  ดังนี้ 

     ๑.  หมู่ที่  ๑  บ้ำนท่ำแห่  นำยทวี  วิเท่ห์   เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 

  ๒.  หมู่ที่  ๒  บ้ำนดอนแคน นำยอัษฎำวุฒิ  พิมทอง  เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 

  ๓.  หมู่ที่  ๓  บ้ำนกุดฆ้อง  นำงบุญน้อม    นีลวงศ์  เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 

  ๔.  หมู่ที่  ๔  บ้ำนโนนเขวำ นำยประมวล  พลอำจทัน  เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 

  ๕.  หมู่ที่  ๕  บ้ำนโนนเขวำ นำยไพโรจน์  อินทะวรรณ   ก ำนันต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ 

  ๖.  หมู่ที่  ๖  บ้ำนเหล่ำใหญ ่ นำยสมศักดิ์   นำสินส่ง  เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 

  ๗.  หมู่ที่  ๗  บ้ำนเหล่ำแดง นำงฉวีวรรณ  พันธ์นิล  เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 

  ๘.  หมู่ที่  ๘  บ้ำนกุดฆ้องชัย นำยสุริยัน   ศรีสุพรรณ  เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 

  ๙.  หมู่ที่  ๙  บ้ำนน้อยสำมเชียง นำงส ำรวย  อัดโดดดร               เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 

  ๑๐. หมู่ที่  ๑๐ บ้ำนท่ำแห่ นำยนคร  โพธิชัย   เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 

  ๑๑. หมู่ที่ ๑๑  บ้ำนชำด  นำยประเทือง  วิมำเณย์  เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 

๒.๒ การเลือกตั้ง 

  เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ  มีกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบลฆ้องชัยพัฒนำโดยตรงจำก
ประชำชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพ้ืนที่  ซึ่งมีเขตพ้ืนที่ทั้งหมดเป็นเขตเลือกตั้งและมีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล  
แบ่งเป็น ๒ เขต (๑๑  หมู่บ้ำน)  โดยกำรเลือกตั้งล่ำสุดเมื่อวันที่ ๑๑ เดือน สิงหำคม  พ.ศ.๒๕๕๕ มีผู้มำใช้สิทธิ์
เลือกตั้งทั้งหมดจ ำนวน ๒,๕๙๔ คน  ผู้มำแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้ง จ ำนวน ๒,๑๒๐คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๘ 
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๓. จ านวนประชากร 

  เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ  มีจ ำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๑,๗๔๔  ครัวเรือน  จ ำนวนประชำกรและควำม
หนำแน่นประชำกร  จำกข้อมูลของส ำนักทะเบียนรำษฎร์ อ ำเภอฆ้องชัย  ณ วันที่ 23 พฤษภำคม พ.ศ.  ๒๕60  
พบว่ำประชำกรเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ จ ำนวนประชำกรทั้งหมด  ๖,766 คน  แยกเป็นชำย  ๓,371  คน  
หญิง  ๓,395 คน  แยกได้  ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

หมู่ที่ บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

๐ ทะเบียนบ้ำนกลำง ๑ ๒๙ 10 ๓9 

๑ ท่ำแห ่ ๒๑2 ๔32 ๔๓๐ ๘๗๐ 

๒ ดอนแคน ๑๒3 ๒๐๒ ๒๔2 ๔๔๘ 

๓ กุดฆ้อง ๑65 ๒๗๔ ๒66 ๕๓๓ 

๔ โนนเขวำ ๑21 ๒56 ๒69 ๕๓๖ 

๕ โนนเขวำ ๑37 ๓56 ๓๕5 ๗๐๒ 

๖ เหล่ำใหญ ่ 92 ๒๐7 ๑๘3 ๓๙๒ 

๗ เหล่ำแดง 317 ๔49 ๔๓8 ๘๘๔ 

๘ กุดฆ้องชัย ๑๘6 ๓28 ๓๕7 ๖๙๑ 

๙ น้อยสำมเชียง ๓๑ ๕๒ ๕8 ๑๐๙ 

๑๐ ท่ำแห ่ ๒35 ๓๙2 ๓8๐ ๗๘๙ 

๑๑ ชำด ๒40 394 ๔๐๗ ๘๑๔ 

รวม ๑,860 ๓,371 ๓,395 ๖,76๖ 
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๔.  สภาพทางด้านสังคม 

 ๔.๑ การศึกษา 

    สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ) เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำที่ ๒   
จังหวัดกำฬสินธุ์  

   ในพ้ืนที่เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ  มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษำ  จ ำนวน  ๕  แห่ง 

  ๑.  โรงเรียนท่ำแห่วิทยำคม   ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่  ๑๐ 

  ๒.  โรงเรียนโนนเขวำเหล่ำใหญ่รำษฎร์ส่งเสริม ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่  ๔ 

  ๓.  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยำ   ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่  ๘ 

  ๔. โรงเรียนบ้ำนชำดวิทยำคำร   ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่หมูท่ี่  ๑๑ 

  ๕.  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยำ  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 2 

 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม  

ชั้น / ป ี จ านวน (คน) 

                    อนุบำล ๓๕ 

ป.๑ – ป.๔ ๖๔ 

ป.๕ – ป.๖ ๒๘ 

รวม ๑๒๗ 

  บุคลำกรครู/อำจำรย์  ชำย  ๖  คน  หญิง  ๓  คน  รวม  ๙  คน 

  โดยมีนำยส ำเริง  สุจิตตกุล  เป็นผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
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 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 

 ชั้น / ป ี จ านวน (คน) 

อนุบำล ๑๔ 

ป.๑ – ป.๔ ๕๘ 

ป.๕ – ป.๖ ๒๘ 

รวม ๑๐๐ 

  บุคลำกรครู/อำจำรย์  ชำย  ๖  คน  หญิง  ๓  คน  รวม  ๙  คน 

  โดยมีนำงเกศรำ  ทะรังศรี เป็นผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 

 ชั้น / ป ี จ านวน (คน) 

อนุบำล ๑๗ 

ป.๑ – ป.๔ ๔๑ 

ป.๕ – ป.๖ ๑๘ 

รวม ๗๖ 

  บุคลำกรครู/อำจำรย์  ชำย  ๖  คน  หญิง  ๓  คน  รวม  ๙  คน 

  โดยมีนำยธนำ  กมลตรี  เป็นผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
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 โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 

 ชั้น / ป ี จ านวน (คน) 

อนุบำล ๑๔ 

ป.๑ – ป.๔ ๓๔ 

ป.๕ – ป.๖ ๑๒ 

รวม ๗๐ 

  บุคลำกรครู/อำจำรย์  ชำย  ๖  คน  หญิง  ๓  คน  รวม  ๙  คน 

  โดยมีนำยไพบูลย์  โนนศรี  เป็นผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 

 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 

 ชั้น / ป ี จ านวน (คน) 

อนุบำล ๒๙ 

ป.๑ – ป.๔ ๗๕ 

ป.๕ – ป.๖ ๔๑ 

รวม ๑๔๕ 

  บุคลำกรครู/อำจำรย์  ชำย  ๖  คน  หญิง  ๓  คน  รวม  ๙  คน 

  โดยมีนำยเทิดเกียรติ  ขูรูรักษ์  เป็นผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
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 สังกัดส านักงานการศึกษามัธยมศึกษา   

 เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนามีโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ทั้งหมด 

    โรงเรียนมัธยมศึกษำ  สังกัดพ้ืนที่เขตกำรศึกษำมัธยมศึกษำที่ ๒๔ มี จ ำนวน ๑ แห่ง  คือ 

   โรงเรียนฆ้องชัยวิทยำคม  มีนักเรียน  ๕๒๖  คน (ชั้น ม.๑-ม.๖) อยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่  ๑๑          

   โดยมี นำงรติกรณ์  แสบงบำล  เป็นผู้อ ำนวยกำร 

สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ   

- โรงเรียนของเอกชนจัดกำร(ป.๑-ม.๖) ๑ แห่ง (โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยำ) 

- โรงเรียนอำชีวศึกษำ - แห่ง 

- โรงเรียน/สถำบันชั้นสูง - แห่ง 

สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน 

- ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยอ ำเภอฆ้องชัย 

๑ แห่ง 

- ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน ๑๑ แห่ง 

- ห้องสมุดประชำชน ๑ แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน ๑ แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา) ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๙
และได้แบ่งการบริหารออกเป็น ๔ ศูนย์ ดังนี้  

๑. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  กรมการศาสนา (เดิม)  

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนทั้งหมด (คน) 

๑ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่ำแห่ ๕๐ 

๒ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอัมพวันบ้ำนชำด   ๓๐ 

รวม ๘๐ 
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๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กรมพัฒนาชุมชน (เดิม) 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนทั้งหมด (คน) 

๑ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหล่ำแดง ๓๐ 

๒ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนเขวำ   ๕๑ 

รวม ๘๑ 

๔.๒ สาธารณสุข  

เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ  มีระบบกำรสำธำรณสุขค่อนข้ำงดีและไม่มีโรคระบำดร้ำยแรงในเขตพ้ืนที่ 

 สถำนบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 

  โรงพยำบำลฆ้องชัย                     จ ำนวน   ๑  แห่ง         

ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที่ ๑๑  

  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโนนเขวำ     จ ำนวน   ๑  แห่ง         

ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที่  ๔ 

  สถำนประกอบกำรพยำบำลของเอกชน               จ ำนวน   ๑  แห่ง 

  อัตรำกำรมีและกำรใช้ส้วมรำดน้ ำ                      ร้อยละ   ๑๐๐   

สุขศำลำ (ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน : ศสมช.)   จ ำนวน  ๑๑  แห่ง 

๔.๓ อาชญากรรม 

 ปัญหำอำชญำกรรมในพ้ืนที่เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ส่วนมำกจะเป็นปัญหำเกี่ยวกับ
กำรลักทรัพย์ เช่นจักรยำนยนต์ เครื่องมือด้ำนกำรเกษตร กำรลักลอบตัดไม้พยุงในพ้ืนที่  และอ่ืนๆ โดยได้มีกำร
ประสำนควำมร่วมมือกับฝ่ำยปกครอง ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และสถำนีต ำรวจภูธรฆ้องชัย ได้ให้ชุดสำยตรวจประจ ำ
ต ำบลออกตรวจตรำเพื่อป้องกันเหตุที่เกิดขึ้น 

 เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด จ ำนวน 8 จุด (กล้อง 14 ตัว)ที่บ้ำนท่ำแห่หมู่ที่ 1,10 
พ้ืนที่ติดต่อกับต่ำงต ำบลและต่ำงจังหวัด 
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๔.๔ ยาเสพติด 

ผู้ติดยาเสพติด  ผู้ติดยำเสพติดในเขตต ำบล           จ ำนวน     -  คน  แยกเป็น 

                             - ผู้ได้รับกำรบ ำบัด             จ ำนวน     -   คน 

          - ผู้มีรำยชื่อแต่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้ว       จ ำนวน     -   คน 

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 

 ผู้สูงอาย ุในเขตเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ  จ ำนวน  ๑,๐๗๕  คน  ได้รับเบี้ยยังชีพจำกรัฐบำล ๑๐๐ % 

 ผู้พิการ ในเขตเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ   จ ำนวน   ๒๓๕  คน   ได้รับเบี้ยยังชีพจำกรัฐบำล ๑๐๐ % 

ผู้ติดเชื้อ (H.I.V)ในเขตเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ  จ ำนวน ๑๔ คน ได้รับเบี้ยยังชีพจำกรัฐบำล ๑๐๐% 

                    นอกจำกนี้ยังมีกำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัย (วำตภัย,อัคคีภัย และอุทกภัย) ตำมสภำพที่เอ้ือต่อกำรช่วยเหลือ
ตำมระเบียบของทำงรำชกำร โดยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชำชนขึ้น1 ศูนย์มีทีท่ ำกำร ณ ส ำนักปลัดเทศบำล
ต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ 

๕.๑ การคมนาคม 

 -  ทำงหลวงจังหวัดหมำยเลข  ๒๓๖๗  กมลำไสย – มหำสำรคำม  ผ่ำนหมู่ที่  ๑ , ๓ , ๗ , ๘ , ๑๐ , ๑๑ 

 -  ทำงหลวงชนบท หมำยเลข กส. ๔๐๒๓ ช่วง  สำยบ้ำนโนนเขวำ – บ้ำนน้อยสำมเชียง –บ้ำนเหล่ำใหญ่   

             ระยะทำง  ๙  กิโลเมตร 

 -  ทำงหลวงเทศบำลสำยบ้ำนเหล่ำแดง – บ้ำนโนนเขวำ  ระยะทำง  ๓  กิโลเมตร 

 -  ทำงหลวงเทศบำลช่วงบ้ำนกุดฆ้องชัย – ดงสวำง   ระยะทำง  ๒  กิโลเมตร 

 -  ถนนลูกรังในหมู่บ้ำนอีกจ ำนวนหนึ่ง  ซึ่งอยู่ในสภำพช ำรุดเนื่องจำกสภำพใช้กำรมำนำน 

          -  ถนนคอนกรีตและถนนลำดยำงภำยในหมู่บ้ำนอีกจ ำนวนหนึ่ง 

 -  ถนนเพ่ือกำรเกษตรเพ่ือกำรขนถ่ำยสินค้ำของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ 
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๕.๒ การโทรคมนาคม 

-  เขตพ้ืนที่เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ เป็นพ้ืนที่ในเขตบริกำรโทรศัพท์พ้ืนฐำนและหน่วยงำน/และมี         

   เครือข่ำยบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ครอบคลุมทุกชุมชน 

 -  ที่ท ำกำรไปรษณีย์โทรเลข -      แห่ง 

 -  สถำนีโทรคมนำคม  -      แห่ง 

 -  ส ำนักงำนบริกำรโทรศัพท์ -      แห่ง 

 -  ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ครอบคลุมทุกชุมชนและมีกำรจัดบริกำรเครือข่ำยสัญญำณอินเตอร์เน็ต   

              (WIFI) ให้บริกำรฟรีที่เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำจ ำนวน 6 จุดบริกำร 

 - ระบบอินเตอร์เน็ตชุมชน(บริกำรภำยใต้โครงกำรเน็ตประชำรัฐ)จ ำนวน 4 แห่งได้แก่ หมู่ที่ 4,5,6,11 

๕.๓ การไฟฟ้า 

 ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (สำขำอ ำเภอฆ้องชัย)  จ ำนวน     ๑  แห่ง 

 เขตเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ มีกระแสไฟฟ้ำครบทุกหมู่บ้ำนแต่ไม่ครบทุกหลังคำเรือน  โดยเฉพำะเขตอยู่
ห่ำงไกลรอบนอกกำรให้แสงสว่ำงตำมจุดต่ำง ๆ ในเขตหมู่บ้ำนยังไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของประชำชน  
ประชำกรที่ใช้ไฟฟ้ำจ ำนวน  ๙๘.๘  โดยแยกได้ดังนี้  มีผู้ใช้ไฟฟ้ำทั้งหมด  ๑,๕๓๘  ครัวเรือน 

๕.๔ การประปา 

 เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ  มีระบบน้ ำประปำใช้ในพื้นท่ีหลำยระบบ  ได้แก่กำรประปำส่วนภูมิภำคจังหวัด
กำฬสินธุ์  และระบบประปำหมู่บ้ำนของแต่ละหมู่บ้ำน(ตำมควำมพึงพอใจในกำรเลือกใช้บริกำรของผู้ใช้บริกำร)  มี
บำงหมู่บ้ำนที่มีประปำหมู่บ้ำนแต่ยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรอีกทั้งไม่มีแหล่งเก็บน้ ำไว้ใช้นอกฤดูฝน  ซึ่งเป็น
ปัญหำท ำให้ขำดแคลนน้ ำสะอำดในกำรอุปโภคบริโภค  เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำมีโครงกำรที่จะประสำนกับ
หน่วยงำนรำชกำรที่มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดท ำประปำ  เพ่ือแก้ไขปัญหำเรื่องนี้ต่อไป  โดยประชำชนมีน้ ำประปำใช้  
๑,๖๒๕  ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ ๙๔.๘๑ ในหมู่ที่  ๑-๑๑ 

 สภำพกำรให้บริกำรประปำหมู่บ้ำน  ซึ่งบริหำรโดยคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  เป็นกำรบริหำรโดยประชำชนใน
ชุมชนนั้นๆ  โดยได้มีกำรประชำคมผู้ใช้น้ ำแล้ว ปรำกฏว่ำ ชุมชนจะเป็นผู้ด ำเนินกำรเอง ไม่มีควำมประสงค์จะถ่ำย
โอนให้อยู่ในควำมดูแลของเทศบำล (ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิหำคม 2561) 
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๖. ระบบด้านเศรษฐกิจ 

 ๖.๑  การเกษตร 

  อำชีพหลัก  ได้แก่  กำรท ำนำ  จ ำนวน   ๘๕๐ ครัวเรือน 

  อำชีพรอง  ได้แก่ 

  -  ท ำไร่   ส่วนใหญ่ เป็นไร่  มันส ำปะหลัง จ ำนวน     ๕๐ ครัวเรือน 

  - ท ำสวน  ได้แก่ 

          ๑.  พืชผัก    จ ำนวน   ๒๓ ครัวเรือน 

          ๒.  ไม้ดอก ไม้ประดับ  จ ำนวน               ๓ ครัวเรือน   

อำชีพเลี้ยงสัตว์  ได้แก่ 

          ๑.  โค –กระบือ   จ ำนวน  ๒๙๐ ครัวเรือน 

          ๒.  สุกร    จ ำนวน    ๖๐ ครัวเรือน 

          ๓.  เป็ด – ไก ่   จ ำนวน  ๑๕๐ ครัวเรือน 

อำชีพค้ำขำย    จ ำนวน    ๙๘    ครัวเรือน 

           อำชีพเสริม   ได้แก่ 

๑. กลุ่มผลิตรองเท้ำ  บ้ำนโนนเขวำ,บ้ำนชำด 
๒. กลุ่มทอเสือกก   บ้ำนกุดฆ้องชัย 
๓. กลุ่มท ำกระเช้ำเถำว์วัลย์ บ้ำนโนนเขวำ 
๔. กลุ่มท ำข้ำวแตน  บ้ำนดอนแคน  

 ๖.๒ รายได้เฉลี่ย 

 - ประชำชนมีรำยได้เฉลี่ย  71,967  บำท/คน/ป ี(ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙) 

 - ประชำชนมีระดับควำมสุขเฉลี่ย ที่ 8.31 (คะแนนเต็ม10) 

 

 



-14- 

๖.๓ หน่วยงานธุรกิจในเขตเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

-  ธนำคำร (ธกส.)                                             ๑       แห่ง 

-  โรงแรม/สถำนที่บริกำรให้เช่ำที่พัก                         ๓       แห่ง 

-  สถำนีบริกำรน้ ำมันขนำดใหญ่                                    ๓           แห่ง 

-  สถำนีบริกำรน้ ำมันขนำดเล็ก                                    ๔       แห่ง 

-  โรงงำนอุตสำหกรรม                                               -        แห่ง 

-  โรงสีข้ำว                                                        ๒๒          แห่ง 

-  อุตสำหกรรมในครัวเรือน                                    ๕๗        แห่ง 

-  สหกรณ์กำรเกษตร                                               ๑           แห่ง 

-  วิสำหกจิปันบุญ (ก ำลังขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ฯปันบุญ     1            แห่ง      

-  ร้ำนสะดวกซ้ือ                                                         1           แห่ง 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

 ๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

  ในพ้ืนที่บริกำรของเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ  มีหมู่บ้ำนทั้งหมด จ ำนวน ๑๑ หมู่บ้ำน  

 ๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 

  ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพกำรเกษตร เช่นท ำนำ ปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์เพ่ือ
บริโภคในครัวเรือนและขำยเพ่ือเป็นรำยได้เสริม พืชเศรษฐกิจของพ้ืนถิ่นข้ำวหอมมะลิ มีพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรทั้งหมด 
จ ำนวน ๑๑,๓๘๐ ไร่ สำมำรถท ำนำได้ปีละ ๒ ครั้ง 
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 ๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

   อยู่ในเขตพ้ืนที่ส่งน้ ำของเขตชลประทำนเขื่อนล ำปำว และมีแหล่งน้ ำในพ้ืนที่ประกอบด้วย 

                        แหล่งน้ าธรรมชาติ 

   แม่น้ ำ   จ ำนวน ๑        สำย  (แม่น้ ำชี) 

   ล ำห้วย คลอง  จ ำนวน ๒        สำย (ล ำห้วยกุดฆ้อง , ล ำห้วยกุดซวย) 

   สระน้ ำ   จ ำนวน ๒        แห่ง (หนองคู,หนองไผ่) 

   บึง            จ ำนวน  ๒ แห่ง (บึงขยอง,บึงโดน รวมพ้ืนที่ ๕๖๖ ไร่ ) 

                        แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 

   ฝำย   จ ำนวน  ๑ แห่ง 

   บ่อน้ ำตื้น  จ ำนวน  ๑๐ แห่ง 

   บ่อน้ ำสำธำรณะ  จ ำนวน  ๑๐ แห่ง 

   ประปำบำดำล  จ ำนวน  ๒ แห่ง 

   คลองชลประทำน  จ ำนวน  ๒ สำย (๒L๔R และ๔L๔R) 

 ๘. ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 

     ๘.๑ นับถือศาสนา 

  วัด / ส านักสงฆ์    จ านวน ๑๔ แห่ง 

  ๑.  วัดโพธิ์ศรีท่ำแห่   ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที่  ๑ 

  ๒.  วัดป่ำสันติธรรม   ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที่  ๑ 

  ๓.  วัดดอนแคนพุทธำรำม   ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที่  ๒ 

  ๔.  วัดกุดฆ้องชัย    ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที่  ๓ 

  ๕.  วัดป่ำวิสุทธธิรรมำรำม   ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที่  ๔ 
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  ๖.  วัดอุทัยโนนเขวำ   ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที่  ๕ 

  ๗.  วัดสว่ำงโพธิ์ศรีเหล่ำใหญ่  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที่  ๖ 

  ๘.  ส ำนักสงฆ์วัดป่ำบึงวำโดน  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที่  ๖ 

  ๙.  วัดบ้ำนเหล่ำแดง   ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที่  ๗ 

  ๑๐. วัดป่ำอุดมสมพร   ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที่  ๗ 

  ๑๑. ส ำนักสงฆ์วัดป่ำศรีถำวร  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที่  ๗ 

  ๑๒. วัดปรำงค์กู่    ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที่  ๘ 

  ๑๓.วัดใหม่ท่ำวำรี(วัดหัวบึง)  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที่  ๙ 

  ๑๔. วัดอัมพวันบ้ำนชำด   ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที่  ๑๑ 

            มัสยิด     จ ำนวน - แห่ง 

  ศำลเจ้ำ     จ ำนวน - แห่ง 

   ๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

  ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำจะด ำเนินชีวิตแบบเรียบง่ำยท ำบุญตำมขนบท ำเนียม
ประเพณีที่สืบทอดกันมำยำวนำนตั้งแต่บรรพบุรุษ  เช่น กำรท ำบุญตำมฮีตสิบสอง คองสิบสี่ เหมือนชำวอีสำน
โดยทั่วไป เรียกประเพณ ี ๑๒ เดือน ดังนี้ 

- เดือนอ้ำย  บุญเข้ำกรรม 
- เดือนยี่  บุญคูณข้ำว หรือ บุญคูณลำน 
- เดือนสำม  บุญข้ำวจี่ 
- เดือนสี่   บุญพระเวสฟังเทศน์มหำชำติ 
- เดือนห้ำ  บุญสงน้ ำ หรือ บุญสงกรำนต์ 
- เดือนหก  บุญบั้งไฟ 
- เดือนเจ็ด  บุญซ ำฮะ หรือ บุญบูชำบรรพบุรุษ 
- เดือนแปด  บุญเข้ำพรรษำ 
- เดือนเก้ำ  บุญข้ำวประดับดิน 
- เดือนสิบ  บุญข้ำวสำก 
- เดือนสิบเอ็ด  บุญออกพรรษำ 
- เดือนสิบสอง  บุญกองกฐิน 
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และมีงำนประจ ำปีที่ส ำคัญของอ ำเภอฆ้องชัย คือ “บุญคูณลำน” ซึ่งจะจัดในช่วง วันที่ ๑๔ – ๑๖  

กุมภำพันธ์ ของทุกปี 

   ๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  แพทย์แผนไทยและกำรใช้สมุนไพรในกำรดูแลสุขภำพเป็นภูมิปัญญำที่มีกำรสืบทอดกันมำยำวนำน 
และมีภำษำถิ่นคือภำษำอีสำนกลำง 

   ๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

  ข้ำวเป็นสินค้ำพ้ืนเมืองของต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ สร้ำงรำยได้หลักให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่และของที่
ระลึกได้แก่ เสื่อกก ผ้ำขำวม้ำ และสินค้ำ OTOP ที่ส ำคัญ ดังนี้ 

๑. ข้ำวแตน    ผลิตที่บ้ำนดอนแคน  และได้รับกำรคัดสรรสินค้ำระดับ  ๔ ดำว 
๒. กระเช้ำเถำว์วัลย์  ผลิตที่บ้ำนโนนเขวำ  และได้รับกำรคัดสรรสินค้ำระดับ  ๒ ดำว 
๓. เสื่อกก   ผลิตที่บ้ำนกุดฆ้อง    ก ำลังขอรับกำรรับรองผลิตภัณฑ์ 

 

 ๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๙.๑ แหล่งน้ าธรรมชาติ 

  แม่น้ ำ   จ ำนวน ๑    สำย  (แม่น้ ำชี) 

  ล ำห้วย คลอง  จ ำนวน ๒    สำย (ล ำห้วยกุดฆ้อง , ล ำห้วยกุดซวย) 

  สระน้ ำ   จ ำนวน ๒    แห่ง (หนองคู,หนองไผ่) 

๙.๒ ป่าไม้ 

ป่ำไม้ในพ้ืนที่สำธำรณะประโยชน์ที่ประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งเป็นไม้ใช้ประโยชน์ใช้สอย 

เช่น  ต้นสะเดำ ต้นขี้เหล็ก ต้นจำมจุรี  และมีไม้สงวนในที่สำธำรณะประโยชน์ปะปนอยู่บ้ำง  เช่น  ต้นประดู่      

ต้นมะค่ำ ต้นพยุง และป่ำไม้ชุมชนจะเป็นพ้ืนที่ดอนปูตำ (ของแต่ละชุม) ซึ่งมีพรรณไม้เบญจพรรณข้ึนโดยทั่วไป 

๙.๓ ภูเขา 

  ไม่มีภูเขำในพ้ืนที่เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ 
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 ๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

  คุณภำพของดินในพื้นที่ขำดควำมอุดมสมบูรณ์ เนื่องจำกกำรท ำนำปีละ ๒ ครั้ง และมีกำรเผำฟำง
ข้ำวท ำให้ดินขำดแร่ธำตุต่ำงๆ และยังมีกำรใช้สำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตรท ำให้ดินขำดคุณภำพ 

๑๐. มวลชนจัดตั้ง (อื่นๆ) 

  ลูกเสือชำวบ้ำน (ลส.ชบ.)    จ ำนวน ๒ รุ่น ๓๐๐ คน 

  อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) จ ำนวน ๑ รุ่น ๙๐    คน 

  อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)  จ ำนวน ๓ รุ่น ๑๔๕ คน 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) เช่น  - แม่บ้ำนเกษตร   จ ำนวน ๑ รุ่น    ๕๐ คน 

     -  เยำวชน          จ ำนวน ๑ รุ่น ๑๕๐ คน 

     -  อพป.             จ ำนวน ๑ รุ่น ๕๐ คน  

     -  กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี    จ ำนวน     ๑  กลุ่ม  ๑,๒๑๘ คน111 
11.ศักยภาพด้านก าลังคนของเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

 11.1.จ านวนบุคลากร 

อัตราก าลังของเทศบาลต าบลฆ้อง
ชัยพัฒนา 

 

จ านวนบุคลากร(คน) 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

รวม 

ส ำนักปลดั 10 - 2 - 12 

กองคลัง 5 - 2 - 7 

กองช่ำง 3 - 2 - 5 

กองกำรศึกษำ 15 - 8 - 23 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 - 1 - 2 

รวม 34 - 15 - 49 
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11.2.ระดับการศึกษาของบุคลากร 

 

ส่วน 

จ านวนพนักงานแยกตามระดับ ระดับ
การศึกษา 

รวม
(คน) 

บริหาร อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป ต่ า
กว่า 

ป.
ตรี 

ป.ตรี 

ขึ้นไป สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น ชช ชพ ชก ปก อส ชง. ปง. 

ส ำนักปลัด  1    3   3 2  1   10 10 

กองคลัง      2   2    1  5 5 

กองช่ำง      1      1 1  3 3 

กองกำรศึกษำ      2   4   1  1 6 7 

กองสำธำรณสุข
ฯ 

     1         1 1 

รวม  1    9   9 2  3 2 1 25 26 
12.สถานะทางการคลัง 

ปี พ.ศ. 
 
         รายการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

รายรับ 32,013,972.14 52,063,433.18 45,258,321.09 
รายจ่าย 25,966,057.94 50,170,779.35 43,391,824.91 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาบุคลากร 

การวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของบุคลากรในเทศบาลฆ้องชัยพัฒนา 

ตัวแปรวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
ภาพรวมองค์กร -อยู่ในเขตพ้ืนที่ส่งน้้ำของเขตชลประทำนเขื่อนล้ำ

ปำว และมีแหล่งน้้ำในพ้ืนที่ประกอบด้วย 
แม่น้้ำ จ้ำนวน ๑     สำย  (แม่น้้ำชี) 
-ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพกำรเกษตร เช่น
ท้ำนำ ปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์เพ่ือบริโภค
ในครัวเรือนและขำยเพ่ือเป็นรำยได้เสริม 
- พืชเศรษฐกิจของพ้ืนถิ่นข้ำวหอมมะลิ มีพ้ืนที่ท้ำ
กำรเกษตรทั้งหมด จ้ำนวน ๑๑,๓๘๐ ไร ่ 
-สำมำรถท้ำนำได้ปีละ ๒ ครั้ง 
 

-เทศบำลต้ำบลฆ้องชัยพัฒนำ  มีภูมิ
ประเทศเป็นที่ดอนและที่รำบลุ่ม ส่วนใหญ่
เป็นที่รำบลุ่มแอ่งกระทะ น้้ำท่วมซ้้ำซำก   
 

คณะผู้บริหาร -ผู้บริหำรมีภูมิล ำเนำอยู่ในพ้ืนที่  
-สังคมเครือญำติประสำนงำนได้ง่ำย  
-แก้ไขปัญหำได้รวดเร็ว มีควำมเป็นกันเอง ประชำชน
เข้ำถึงได้ง่ำย 

-เป็นสังคมเครือญำติ ท ำให้เกิดระบบ
อุปถัมภ์ เป็นกำรปิดโอกำสที่จะได้บุคลำกร
ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่มำจำกกำร
สอบแข่งขัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

สมาชิกเทศบาล -เป็นคนในพ้ืนที่ ประสำนงำนได้สะดวกรวดเร็ว มี
ควำมสำมัคคี รักหมู่คณะ 

ขำดกำรติดตำมงำน มีภำรกิจส่วนตัวมำก 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง 

-มีควำมตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร สำมำรถอุทิศเวลำ
ให้งำนรำชกำรได้ มีควำมสำมัคคี รักหมู่คณะรัก
ควำมก้ำวหน้ำ ขยันขันแข็ง อ่อนน้อมถ่อมตน 
สำมำรถให้บริกำรประชำชนได้ดี มีควำมสำมำรถ
หลำกหลำย 
-บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจ 
-บุคลำกรปฏิบัติรำชกำรโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
-องคก์รจัดสวัสดิกำรที่เหมำะสมและเอ้ือต่อกำร
ปฏิบัติรำชกำร 
-บุคลำกรท ำงำนเป็นทีมดี 
-บุคลำกรมีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติรำชกำร 

-ภำรกิจมำก ขำดควำมรู้เชิงวิชำกำรขำด
ควำมรู้เฉพำะต ำแหน่ง จ ำนวนพนักงำนไม่
สัมพันธ์กับลักษณะงำน 
-กำรสรรหำ คัดเลือก บรรจุแต่งตั้งยังมีกำร
ใช้ระบบอุปถัมภ์ 
-บุคลำกรขำดกำรพัฒนำด้ำนจริยธรรม 
คุณธรรม ขำดจิตส ำนึกท่ีดีในกำร
รับผิดชอบหน้ำที่ 
-กำรด ำเนินกำรทำงวินัยต่อบุคลำกรที่มีผล
กำรปฏิบัติงำนต่ ำ 
-กำรพัฒนำบุคลำกรไม่ครอบคลุมทุกระดับ 
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ตัวแปรวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
พนักงานเทศบาล 

พนักงานจ้าง 
-กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
-มีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติรำชกำร 
-บุคลำกรมีควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้บริหำรกับผู้
ปฏิบัติรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนด้วยกัน 

 

-บุคลำกรขำดกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำร 
-ผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนยังใช้
ควำมรู้สึกส่วนตัวมำกกว่ำใช้ผลส ำเร็จของ
งำนในกำรประเมินผล 
-ขำดกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรส่งเสริมให้บุ
คลำกำรรักและผูกพันในกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
-บุคลำกรขำดกำรเรียนรู้และสร้ำง
นวัตกรรมใหม่ๆ 
-ผู้บริหำรทุกระดับได้รับกำรพัฒนำน้อย 
-เทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนก ำลังคนยังถูก
น ำมำใช้ไม่เต็มศักยภำพ 
-บุคลำกรยังขำดควำมเข้ำใจกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลแนวใหม่ 
-บุคลำกรยังขำดควำมเข้ำใจ วิสัยทัศน์ 
ยุทธศำสตร์ของเทศบำล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 

 “บุคลำกรเทศบำลฆ้องชัยพัฒนำ เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ ที่จะพัฒนำตนเองสู่ควำมเป็น
ผู้น ำ บริกำรเป็นเลิศ สร้ำงประโยชน์สุขแก่ประชำชนภำยในปี 2563” 

2.พันธกิจ(Missions) 

 1.จัดให้มีหรือส่งเสริมบุคลำกรให้ได้รับควำมรู้เฉพำะต ำแหน่งและสำยงำนของตนเองอย่ำง
เหมำะสม 

 2.ส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรให้ได้รับควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเพ่ือพัฒนำตนเองให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

 3.น ำควำมรู้ที่มีอยู่นอกองค์กรมำปรับใช้ภำยในองค์กร 

 4.ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรได้รับควำมรู้ที่หลำกหลำยและทันสมัยพร้อมบริกำรอยู่เสมอ 

 5.จัดให้บุคลำกรได้รับควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม พึงด ำรงตนอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้ำที่ด้วย
ควำมซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมีควำมรับผิดชอบ 

3.จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา(Goals) 

 1.มุ่งเน้นให้บุคลำกรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย 

 2.พัฒนำบุคลำกรหีมีศักยภำพ และควำมช ำนำญในเรื่องเทคโนโลยี 

 3.พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ในเรื่องกำรบริกำรจัดกำรที่ดี 

 4.พัฒนำบุคลำกรให้เกิดกำรเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน 

 5.บริกำรประชำชนด้วยควำมอ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส มีคุณธรรมจริยธรรม ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
รักสำมัคคีในหมู่คณะ 
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4.เป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาของส านักงานเทศบาลฆ้องชัยพัฒนามี 4 กลุ่มดังนี้ 

1.ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ 

2.สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ 

3.ข้ำรำชกำร/พนักงำนของเทศบำล 

4.พนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ 

 เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา มีเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

 1.ผู้บริหำรมีค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ เป็นผู้น ำที่มีวิสัยทัศน์กำรพัฒนำตำมแนวทำงกำรบริหำรยุคใหม่ 

 2.บุคลำกรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

 3.บุคลำกรมีกำรปฏิบัติงำนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และสมรรถท่ีเหมำะสม 

 4.ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ ในระดับมำกข้ึน ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่5 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา(พ.ศ.2561-2563) 

เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และ
เป้าหมายขององค์กรไว้ รวม 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหัวหน้าส่วนราชการให้มีคุณภาพและค่านิยมสร้างสรรค์ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำหัวหน้ำส่วนรำชกำรให้มีคุณภำพและค่ำนิยมสร้ำงสรรค์สำมำรถสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำน
แบบใหม่และเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงในทิศทำงที่ตอบสนองกำรบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 

แนวทางการพัฒนา 

1.ด ำเนินกำรพัฒนำและฝึกอบรมเพ่ือสร้ำงผู้น ำยุคใหม่ที่มีคุณภำพและค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ 

2.ด ำเนินกำรพัฒนำนักบริหำรเฉพำะทำงให้มีสมรรถนะสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร เฉพำะทำงได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการเพื่อรองรับ
วัฒนธรรมใหม่การท างานของข้าราชการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ในส่วนรำชกำรและยกระดับคุณภำพของข้ำรำชกำรให้เป็นผู้ปฏิบัติงำน
บนพื้นฐำนขององค์ควำมรู้ ควบคู่กับค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ และปฏิบัติงำนเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน 

แนวทางการพัฒนา 

1.ด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้ำรำชกำร โดยอำศัยโครงกำรตำมรอยพระยุคลบำทเพ่ือ
รำชกำรใสสะอำดและประโยชน์สุขของประชำชน 

2.พัฒนำเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้โดยอำศัยกำรฝึกอบรมทำงไกลประกอบกับกำรอบรมในห้องเรียนโดยกำร
พัฒนำหลักสูตรและจัดท ำกำรเรียนต้นแบบสนับสนุนให้ส่วนรำชกำรได้ใช้ประโยชน์ 

3.พัฒนำกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

4.กำรปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรโดยมุ่งเน้นที่เน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐทุกส่วนรำชกำร 

 

 



-25- 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการให้มีสมรรถนะตามบทบาทและภารกิจของส่วนราชการรองรับการ
บริหารงานแบบบูรณาการและนโยบายรัฐบาล 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับภำรกิจที่เป็นหน้ำที่และ
ควำมสำมำรถเพ่ือสำมำรถปฏิบัติงำนตำมงำนภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

แนวทางการพัฒนา 

 1.สร้ำงและพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถของข้ำรำชกำร 

 2.ด ำเนินกำรฝึกอบรมพัฒนำสมรรถนะของข้ำรำชกำรเฉพำะทำงและมีกำรประเมินติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.ส่งเสริมให้มีการประเมินบุคลาการเพื่อสร้างคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือพัฒนำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนกำรประเมินข้ำรำชกำรให้สำมำรถปฏิบัติงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

แนวทางการพัฒนา 

 1.พัฒนำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนกำรและวิธีกำรประเมินข้ำรำชกำรให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับ
แนวทำงปฏิบัติกำรบริหำรรำชกำรแนวใหญ่ 

 2.พัฒนำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรประชำสัมพันธ์กระบวนกำรประเมินข้ำรำชกำรที่มีคุณภำพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการศึกษา 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ 

แนวทางการพัฒนา 

 1.ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลำกรได้ศึกษำต่อในระดับปริญญำตรีและปริญญำโทในรูบแบบต่ำงๆ 

 2.ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลำกรได้ศึกษำและใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรติดต่อสื่อสำร 

 3.ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลำกรได้รับกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 

 4.ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพตำมโอกำสที่เหมำะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6.พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

แนวทางการพัฒนา 

 1.ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลำกรไปสิทธิ์เลือกตั้ง 

 2.ส่งเสริมควำมเข้มแข็งและกำรมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น 

 3.สร้ำงควำมปรองดอง สมำนฉันท์ บนพื้นฐำนควำมถูกต้องและยุติธรรม 

 4.ส่งเสริมให้ผู้บริหำร และฝ่ำยกำรเมืองได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและน ำหลักธรรมมำภิบำลมำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 6 

การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏบิัติ 

 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร เป็นกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำยประกำรเนื่องจำกมี
กิจกรรมหรือมำตรกำรเป็นจ ำนวนมำก เพื่อให้แผนปฏิบัติกำรไปสู่ควำมส ำเร็จ จึงจ ำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมือควำม
เชื่อมโยงกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรพัฒนำก ำลังคน 

 กำรพัฒนำบุคลำกร จ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดแนวทำงให้หน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้องน ำไปปฏิบัติจึง
จ ำเป็นต้องมีกำรสร้ำงกฎ กติกำเพ่ือรองรับแผนปฏิบัติกำรดังนี้ 

 1.น ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรของเทศบำลไปบรรจุในแผนปฏิบัติกำรของแต่ละส่วนรำชกำร
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลก ำกับของนำยกเทศมนตรี 

 2.จัดตั้งงบประมำณในเทศบัญญัติงบประมำณประจ ำปีสนับสนุนทุนกำรศึกษำและฝึกอบรมสัมมนำใน
สัดส่วนที่เหมำะสม 

 3.ประสำนหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้องที่จะน ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรไปใช้บูรณำกำรร่วมกัน 

 4.แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลและสรุปรำยงำน เสนอปีละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

   เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 3 ปี 

(พ.ศ.2561-2563) 
 

ส านักปลดัเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

อ าเภอฆ้องชัย  จังหวดักาฬสินธุ์ 

 
 



 

 

 


