
                                                                                                                                                     

 

 

 

 แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล ๓ ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 

 
  

ของ 

 

 
เทศบาลตำบลเชียงเครอื 

อำเภอเมืองสกลนคร  จงัหวัดสกลนคร 
 

 

 



 

สารบัญ 

หน้า 

ส่วนที่ 1  :  หลักการและเหตุผล         4 
- หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร    4 
- ข้อมูลด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง   2 
- อํานาจหน้าที่ของเทศบาล         12  
- การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล      12 
 

ส่วนที่ 2  :  วัตถุประสงค์ 15 
- วัตถุประสงค์การพัฒนา 15 
 

ส่วนที่ 3 :  เป้าหมาย 15 
- เป้าหมายการพัฒนา 15 
 

ส่วนที่ 4 :  ขั้นตอนการดำเนินงาน 15 
- การเตรียมการและการวางแผน 15 
- การดำเนินการพัฒนา 15 
- การติดตามและประเมินผล 16 
- แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร 16 
 

ส่วนที่ 5 :  หลักสูตรและวิธีการพัฒนา 16 
- หลักสูตรการพัฒนา 16 
- วิธีการพัฒนา 17 
- รายละเอียดแผนการพัฒนา 18 
- โครงการตามแผนการพัฒนาบุคลากร 20 
 

ส่วนที่ 6 :  การติดตามและประเมินผล 22 
 
ส่วนที่ 7 :  บทสรุป 22 

 

 

 

 

 



 

คำนำ 

 

การจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร ของ เทศบาลตำบลเชียงเครือนั้น ได้คำนึงถึงภารกิจ อำนาจ 

หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ บทบาทและ หน้าที่
ของตนเอง รวมทั้งบทบาทของเทศบาลโดยได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรแต่ละตำแหน่ง ให้ได้รับ
การพัฒนาในหลาย ๆ มิติทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับง านในหน้าที่ 
รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตำบลเชียงเครือต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 
เทศบาลตำบลเชียงเครือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 1 : หลักการและเหตุผล 

หลกัการและเหตุผลของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 4 เรื่องการพัฒนาพนักงานเทศบาล   
ข้อ 288-326 กำหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อน
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่
ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็น
พนักงานที่ดี โดยเทศบาลต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.จ.) กำหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม 
การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ
ความจำเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาล กำหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจำเป็นที่
เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาล
สามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้ และอาจจะกระทำได้โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
(ก.ท.) สำนักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.) เทศบาลต้นสังกัด หรือสำนักงานคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.) ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็  โดยให้
กำหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลังของเทศบาล นั้น 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัด
สกลนคร  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนา บุคลากรของเทศบาล เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมพูน ความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดีคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลในการปฏิบัติราชการและตอบสนอง
ความ ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล  
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ไว้

ดังนี้ มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้  
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
(๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล  
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง  
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
(๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(๙) หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล  
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การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ ประชาชนโดยใช้  

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การ 
จัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการ นั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย  
กำหนด มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ใน เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา  
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์  
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
 (๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
(๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร  
(๖) ให้มีและบำรุงสถานทีท่ำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้  
(๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
(๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ  
(๙) เทศพาณิชย 
 

นโยบายด้านอัตรากำลงัและการบริหารอตัรากำลังภายในองค์กร 
1.1  นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลเชียงเครือ  

เทศบาลตำบลเชียงเครือ ถือว่ามีทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคญัและมีคุณค่ายิ่งในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น สำหรับใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญกำลังใจดี พึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้  

(1) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง  
เป้าประสงค ์ 
วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลัง และ

การบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ 
ดำเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน และ
การกำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง  

กลยุทธ์  
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากำลัง ให้

สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
2. จัดทาสมรรถนะ และนาสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ทั้ง ด้าน การสรรหา การเลื่อนขั้นและปรับตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร 
และการบริหารผลตอบแทน  

3. จัดทำสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  
4. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก  
5. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร  

(2) ด้านการพัฒนาบุคลากร  
เป้าประสงค ์ 
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ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึงและต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ 

ความสามารถ ศักยภาพและทักษะการทำงาน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของ
องค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมี   ประสิทธิ ภาพและประสบผลสำเร็จ
ตามเปา้หมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร  

กลยุทธ์  
1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี  
2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  
๓. จัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
๔. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ

ผู้ปฏิบัติงานทุก ระดับ ตามสายอาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง  
๕. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และอุทิศตนเพ่ือองค์กร  
๖. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด

ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง  
(3) ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

เป้าประสงค ์ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอน ของงาน 
ปริมาณเอกสาร สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้าน บุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร  
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้

ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต  
(4) ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ  

เป้าประสงค ์ 
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้

ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและ
สมรรถนะใน ทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  

กลยุทธ์  
๑. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้

เหมาะสม เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน  
2. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
3. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
4. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและทาคุณประโยชน์ให้องค์กร  
5. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ  
6. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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1.2 นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากรบุคคล 

1) ยกระดับขีดความสามารถบุคลากร ให้มีทัศนคติ ความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการ
ปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2) ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ด้วยความโปร่งใส และต้องตรวจสอบได้ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

 
1.3 นโยบายแนวปฏิบัติเพื่อผลผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร 

1) ผลักดันการทำงานเป็นทีมและการทำงาน Cross Function ควบคู่กับการเร่งเสริมสร้างขีด
ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่าต่อเนื่องทั้งในเรื่องของหลักการ ระบบวิธีการ และความชำนาญ
อ่ืน ๆ (Capacity Building) 

2) จัดให้มีการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันภายในองค์กร จากผู้บริหารระดับสูง สู่
ระดับกลาง และสู่ระดับปฏิบัติการ ซึ่งจะเป็นการสร้างฐานการทำงานด้วยความรู้ขององค์กร  ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

3) จัดอบรมเชิงสัมมนาและเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรองค์กร เพ่ือยกระดับความชำนาญในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้และ ประสบการณ์ฯ เข้าร่วมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับ
บุคลากรในองค์กร อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4) จัดหาและติดตั้งระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเก่ียวกับองค์ความรู้ในการบริหารโครงการทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์กร  โดยติดตั้งผ่านระบบเครือข่ายอิเลคทรอนิกส์ที่ทันสมัยภายในองค์กร 

5) สร้างจิตสานึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานตามแนวทาง “ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ” 

 
1.4 นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้  

1) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้  
(Leaning Organization) ให้เกิดข้ึนภายในเทศบาลตำบลเชียงเครือ  

2) เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้  (Leaning Organization) ให้
เกิดข้ึนภายในองค์กร 

การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการทำงาน 
(Workflow analysis)  เป็นการวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพและกระบวนการทำงาน เพ่ือหาจุดบกพร่อง และ
สามารถทาการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน  

ปัจจัยภายใน  
๑. บุคลากรระดับบริหารมีความรู้ ความสามารถท่ีหลากหลายด้าน และมีประสบการณ์ในการทำงาน  
๒. มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพอ่อนน้อม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
๓. มีความขยันและอดทน  
๔. เป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัว เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณ ์ 
๕. บุคลากรภายในองค์กรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาค่อนข้างสูง คือ ระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโท  
๖. มีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอ  
๗. กระบวนการคิดและการตัดสินใจในการทำงานน้อย และการประยุกต์ใช้ความรู้

ความสามารถที่มีอยู่เพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้าน IT 
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๘. การกระจายกันอยู่ของกองงานหรือฝ่ายงานต่างๆ ด้วยข้อจำกัดด้านสถานที่ ส่งผลให้

การควบคุมดูแลบุคลากรเป็นไปอย่างยากลาบาก  
๙. ขาดการเรียนรู้ในวัฒนธรรมองค์กร ขาดจิตสำนึกรักองค์กร และขาดความเข้าใจ

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง  
๑๐. ขาดทักษะในการเจรจา และติดต่อสื่อสารเพ่ือเชื่อมการทำงานระหว่างบุคคลกับบุคคล  
๑๑. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการ

พัฒนาคน  
๑๒. บุคลากรขาดระเบียบวินัยในการปฏิบัติตน  
๑๓. บุคลาการในระดับปฏิบัติยังขาดความรู้ ในข้อระเบียบปฏิบัติ หรือหลักปฏิบัติราชการ  
๑๔. ขาดการบูรณาการในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ  
ปัจจัยภายนอก  
๑. ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของคนในปัจจุบัน เป็นโอกาสให้เทศบาลตำบลเชียงเครือสามารถ

รับบุคลากรที่มีศักยภาพ และมีความรู้ความสามารถได้เพ่ิมมากข้ึน  
๒. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีความสำคัญและเล็งเห็นถึงสภาพปัญหา จุดอ่อนและ

อุปสรรคของการพัฒนาพนักงาน ซึ่งจะเอ้ือต่อการให้ความสนับสนุนในแนวทางการพัฒนาพนักงานได้อย่าง
เหมาะสม  

๓. เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันที่มีความทันสมัยเอื้อต่อการค้นคว้าหาความรู้ เพ่ือ
การพัฒนาตนเองของพนักงาน รวมถึงเป็นการอานวยความสะดวกต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่คล่องตัวยิ่งขึ้น  

๔. ก.ท.จังหวัดสกลนคร เปิดโอกาสให้ส่วนราชการจัดระบบบริหารทรัพยากรบุคคลได้
ด้วยตนเอง มากข้ึน  

5. การปรับบทบาทของภาครัฐ ซึ่งส่งผลต่อนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม และสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาบุคลากรให้ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญมากข้ึน  

๗. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่รวดเร็ว ทำให้การพัฒนาพนักงาน/
บุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

๘. ข้อจำกัดในด้านการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีการปรับให้ตรง
กับอัตรากาลัง 

 
การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง  
(1) ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการกำหนดจำนวนตำแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้  

1) ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับกำลังคนในปัจจุบัน 
เพ่ือจะได้ทราบลักษณะโครงสร้างของกำลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของ
กำลังคนและเป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบายและแผนกำลังคนต่อไป  

2) ประเภทของข้อมูลที่ทำการสำรวจและวิเคราะห์  
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกำลังคน (ของบุคคล)  
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกำลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อนระดับ/

ปรับตำแหน่ง การโอน การลาออกจากราชการ เป็นต้น  
3. ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม  

(2) ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้กำลังคน ว่าปัจจุบันใช้กำลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ 
ตรงไหนใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดจำนวนคนให้เหมาะสมและ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองค์การ  
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1) แนวทางการวิเคราะห์การใช้กำลังคน 10 ประการ  

1. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งต่างๆ หรือไม่  
2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่  
3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด  
4. ศึกษาดูว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบ

ให้ใครดำเนินการแทน  
5. สำรวจการใช้ลูกจ้างว่าทางานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพ่ิมได้หรือไม่  
6. การจัดหน่วยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและ

รวดเร็วหรือไม ่ 
7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่  
8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงาน

ปัจจุบันและงานอนาคต  
9. มีการใช้คนเต็มท่ีหรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่  
10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

(3) ขั้นตอนที่ 3 การคำนวณจำนวนกำลังคนที่ต้องการ มีวิธีคำนวณท่ีสำคัญ ดังนี้  
1) การคำนวณปริมาณงานและมาตรฐานการทำงาน วิธีนี้มีสิ่งสำคัญต้องทราบ 2 ประการ  

1. ปริมาณงาน  
ต้องทราบสถิติปริมาณงานหรือผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีของหน่วยงานและมีการ

คาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจคำนวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่านมา แล้วนามา
คาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสำคัญคือ ปริมาณงานหรือผลงานที่นำมาใช้คำนวณต้องใกล้เคียงความจริงและ
น่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 

2. มาตรฐานการทางาน  
มาตรฐานการทางาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่ 1 คน จะใช้การทำงานแต่ละชิ้น  
- การคิดวันและเวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้  

1 ปี จะมี      52   สัปดาห์  
1 สัปดาห์จะทำงาน        5  วัน  
1 ปี จะมีวันทำงาน             260   วัน  
วันหยุดราชการประจำปี    13   วัน  
วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักผ่อน)   10   วัน  
คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย      7   วัน  
รวมวันหยุดใน 1 ปี     30   วัน  
* วันทำงานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี     230   วัน  
เวลาทำงานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน     6  ชั่วโมง  
(08.30–16.30 น.–เวลาพักกลางวัน 1 ชั่วโมง–เวลาพักส่วนตัว 1 ชั่วโมง)  
** เวลาทางานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6) 1,380 ชั่วโมง  

หรือ (1,380 x 60)       82,800  นาท ี
ซึ่งในการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาทำงานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์  
สูตรในการคำนวณ  
จำนวนคน = ปริมาณงานทั้งหมด (1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น  
         เวลาทำงานมาตรฐานต่อคนต่อปี 
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2) การคำนวณจากปริมาณงานและจำนวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติ

ผลงานหรือปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปี รวมทั้งจำนวนคนที่ทำงานเหล่านั้นในแต่ละปี เพ่ือใช้เป็นแนวสำหรับการ
กำหนดจำนวนตำแหน่งหรือจำนวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวอาจนำมา
คำนวณหาอัตราส่วนระว่างปริมาณงานกับจำนวนคนที่ต้องการสำหรับงานต่างๆ ได ้เช่น งานด้านสารบรรณ หรือ
งานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังสำหรับการคำนวณแบบนี้ คือ  

1. ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมทำงานเต็มที่หรือไม่  
2. งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แต่ไม่สัมพันธ์กับจำนวนเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถ

คำนวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการคำนวณที่ซับซ้อนกว่านี้  
เทศบาลตำบลเชียงเครือ ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จะดำเนินการใน

แต่ละส่วนราชการในอนาคต ๓ ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มีเท่าใด เพ่ือ
นำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ 
ปริมาณงาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลเชียงเครือและเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาล
ตำบลเชียงเครือ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรา
กาลัง ๓ ปี  

 
การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาบุคลากร  
จากภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ  ที่

เทศบาลกำหนดขึ้น จะเห็นได้ว่าพนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  
และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทั้งในทางระเบียบกฎหมายตามหน้าที่และเทคนิคทักษะที่จะนำมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หากพนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ไม่มี
คุณธรรมจริยธรรมและทักษะในการปฏิบัติงาน ก็ยากที่จะบริหารงาน และปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพแก่องค์กร 
และประชาชนผู้มารับบริการ ซึ่งเทศบาลตำบลเชียงเครือได้วิเคราะห์เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ตัวบุคลากร 
จุดแข็ง 
1. บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่และภูมิลำเนาใกล้เคียงกับเทศบาล  
2. มีระดับความรู้ตั้งแต่ปริญญาตรี  
3. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม  
4. เป็นคนในชุมชนสามารถทำงานคล่องตัว โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้  
5. มีประสบการณ์ในการทำงานก่อนมาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล  
จุดอ่อน  
1. บุคลากรบางส่วนมีความรู้ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน และภารกิจของเทศบาล  
2. ทำงานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก  
3. มีภาระหนี้สิน  
4. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไมค่ำนึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ  

2) การวิเคราะห์ตำแหน่งในการปฏิบัติงาน  
จุดแข็ง  
1. บุคลากรส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง  
2. บุคลากรบางส่วนมีความรู้ในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  มากกว่าที่

กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
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จุดอ่อน  
1. การบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งต่าง ๆ ยังไม่ครบตามกรอบแผน อัตรากำลัง 3 ป ี 
2. บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากกว่างานในหน้าที่ตามที่ กำหนดในมาตรฐาน กำหนด

ตำแหน่ง ทำให้บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน  
 

3) การวิเคราะห์องค์กร  
จุดแข็ง  
1. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาล ทำให้รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของ ประชาชนได้ด ี 
2. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้โดยได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท

เพ่ิมมากข้ึน  
3. มีความคุ้นเคยกันระหว่างพนักงานเทศบาลด้วยกัน และระหว่างชุมชน   
จุดอ่อน  
1. มีภาระหนี้สินทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่ หรือขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน  
2. มีงบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จำนวนประชากร และภารกิจ  
3. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ 

ดำเนินการตามระเบียบ หรือการปฏิบัติตามข้ันตอนเป็นไปได้ยาก  
4. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน  
5. มีพ้ืนที่ในการพัฒนากว้าง มีปัญหามาก ทำให้บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอ หรือไม่มี  
6. ขาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการบริการสาธารณะบางประเภทไม่มีหรือไม่ เพียงพอ  
จากหลักการและเหตุผลและการวิเคราะห์ดังกล่าว พนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาล

ตำบลเชียงเครือ จึงต้องได้รับการพัฒนาความรู้ทั้งทางด้านทักษะ แนวทางปฏิบัติงาน และคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้  
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบลเชียงเครือ เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วกัน 

 
การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 

โครงสร้างปัจจุบัน 
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การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ของเทศบาลตำบลเชียงเครือ จะเป็นการพัฒนาโดยให้

ประชาชนมี ส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มี
คณะกรรมการทำ หน้าที่วางแผนอัตรากำลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพ่ือการเลื่อน
ระดับตำแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ตำบลเชียงเครือ ที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 

 
ส่วนที่ 2 : วตัถุประสงค ์

2.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร เทศบาล
ตำบลเชียงเครือ ในการปฏิบัติงานราชการและตอบสนองความต้องการของประชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

2.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลตำบลเชียงเครือ  
2.3 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรของ เทศบาล

ตำบลเชียงเครือ 
 

ส่วนที่ 3 : เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเชียงเครือ ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ 

พนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน  
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเชียงเครือทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อ บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ส่วนที่ 4 : ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงานการบุคลากร  
4.1 การเตรียมการและการวางแผน  
1) แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  
 2) พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชา 

แต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ 
ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  

3) กำหนดประเภทของความจำเป็น ได้แก่ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ 
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม  

4.2 การดำเนินการพัฒนา  
1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อ

การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจำเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนำข้อมูลเหล่านั้นมา 
พิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่ม 
บุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการ พัฒนา
ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น  

2) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกแนว
ทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทำเป็นโครงการเพ่ือดำเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับ หน่วยราชการอ่ืน 
หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการ  

4.3 การติดตามและประเมินผล 
ผู้บังคับบัญชาติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและกำหนดให้มีการประเมนผลกาพัฒนา เมื่อผ่าน 

การประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
แผนภาพแสดงข้ันตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
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ส่วนที่ 5 : หลักสตูรและวิธีการพัฒนา 

5.1 หลักสูตรการพัฒนา เทศบาลตำบลเชียงเครือ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรใน
แต่ละตำแหน่งต้อง ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้  

1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  
4. หลักสูตรด้านการบริหาร  
5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
5.2 วิธีการพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงเครือ จะดำเนินการเอง เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การ

สอนงานโดย ผู้บังคับบัญชา การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน เป็นต้น นอกจากนี้ 
เทศบาลตำบลเชียงเครือ จะดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนและดำเนินการร่วมกับเอกชน เช่น ส่งบุคลากรเข้า รับการ
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ หรือเทศบาลตำบล เชียงเครือเป็น
ผู้ดำเนินการและเชิญหน่วยงานอื่นเข้าร่วม เช่น การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือวิทยากร กระบวนการ ซึ่งสามารถ
สรุปวิธีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรได้ดังนี้คือ  

1) การปฐมนิเทศ  
2) การสอนงาน การให้คำปรึกษา  
3) การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  
4) การฝึกอบรม  
5) การให้ทุนการศึกษา  
6) การดูงาน  
7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

  วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ กำหนดวิธีการพัฒนาตามความจำเป็นและความ
เหมาะสมในการดำเนินการ โดยใช้วิธีการดังนี้ 

(1) วิธีดำเนินการ 
1) การปฐมนิเทศ  
2) การสอนงาน การให้คำปรึกษา  
3) การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  
4) การฝึกอบรม  
5) การให้ทุนการศึกษา  
6) การดูงาน  
7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 (2) แนวทางการดำเนินการ 
การดำเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลและบุคลากรในสังกัด นอกจากมีวิธีดำเนินการตามข้อ 1 

แล้ว แนวทางในการดำเนินการได้กำหนดแนวทางไว้ 3 แนวทาง ดังนี้ 
2.1 เทศบาลตำบลเชียงเครือ ดำเนินการเอง 
2.2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการ

โดยเทศบาลตำบลเชียงเครือ จัดส่งพนักงานในสังกัดเข้ารับการอบรม 
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2.3 หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืนๆ ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร

เทศบาลตำบลเชียงเครือ เป็นผู้ดำเนินการ  
 

(3) ระยะเวลาในการดำเนินการพัฒนา 
 3.1 ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 3.2 ปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
 3.3 ปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 
 (4) งบประมาณ 
เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ของ

เทศบาลตำบลเชียงเครือ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
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แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร 
******************************************* 

  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัด
เทศบาลตำบลเชียงเครือ  เพ่ือนำผลสำรวจไปจัดทำแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการ
ของบุคลากรมากท่ีสุด 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
เพศ    ชาย     หญิง 
อายุ    21-30 ป ี    31-40 ป ี    41-50 ป ี   51  ปีขึ้นไป 
การศึกษา   มัธยมต้น    มัธยมปลาย    ปวช.   ปวส. / ปวท. 
    อนุปริญญา    ปริญญาตรี    ปริญญาโท   สูงกว่าปริญญาโท 
สถานภาพ   พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ   พนักงานจ้าง 
ส่วนที่  2  ความต้องการในการฝึกอบรม 
หลักสูตร / วิชา  ที่ต้องการ  (เลือกได้มากกว่า  1  หัวข้อ) 
    การใช้คอมพิวเตอร์โปรมแกรม  ระบุ................................................................. 
    ระเบียบ / กฎหมาย  ตามสายงานที่ปฏิบัติ  ระบุ............................................... 
    พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
    การบริหารงานในระดับองค์กร และระดับส่วนราชการภายใน 
    อ่ืน ๆ ระบุ ......................................................................................................... 
ระยะเวลาที่ต้องการอบรม  (เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ) 
  ไตรมาสที่  1  ของปีงบประมาณ  ระบุ     ตุลาคม 
         พฤศจิกายน 
         ธันวาคม 
  ไตรมาสที่  2  ของปีงบประมาณ  ระบุ     มกราคม 
         กุมภาพันธ์ 
         มีนาคม 

ไตรมาสที่  3  ของปีงบประมาณ  ระบุ     เมษายน 
         พฤษภาคม 
         มิถุนายน 

 
ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ  ระบุ     กรกฎาคม 

         สิงหาคม 
         กันยายน 
ข้อเสนอแนะอ่ืนเกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรม 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................................................... .....  
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จากแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร  นำมาสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรม ในรอบปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2564-2566  
ของ เทศบาลตำบลเชียงเครือ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

ที่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย

(คน) 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

1 อบรมสัมมนาผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงาน 
เทศบาล  และพนักงานจา้ง 

เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบตัิงาน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านตา่ง ๆ เพื่อนำมา
ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก 

100 อบรม /  
ฟังบรรยาย / 
ศึกษาดูงาน 

300,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 

2 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานทอ้งถิ่น  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการบริหาร งานท้องถิ่น 2 การฝึกอบรม 60,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 
3 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานทัว่ไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการบริหารงานทั่วไป 3 การฝึกอบรม 60,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 
4 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานการคลัง เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการบริหาร งานคลงั 3 การฝึกอบรม 40,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 
5 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการบริหาร งานช่าง 2 การฝึกอบรม 40,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 
6 อบรมหลักสูตรนักบริหารงาน

สาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการบริหาร งาน
สาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

2 การฝึกอบรม 20,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 

7 อบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
การศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการบริหารงานการศึกษา 2 การฝึกอบรม 20,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 

8 อบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
สวัสดิการสงัคม 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการบริหารงานสวัสดิการ
สังคม 

2     

9 อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการนโยบายและแผน 2 การฝึกอบรม 20,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 

10 อบรมหลักสูตรนักจัดการงานทัว่ไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการการจัดการงาน
สำนักงาน 

2 การฝึกอบรม 20,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 

11 อบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานการเจ้าหน้าที ่ 1 การฝึกอบรม 30,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 
12 อบรมหลักสูตรนิติกร เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานนิติการ 1 การฝึกอบรม 30,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 
13 อบรมหลักสูตรทะเบียนราษฎร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานทะเบียนราษฎร์ 3 การฝึกอบรม 20,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 
14 อบรมหลักสูตรเทศกิจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานเทศกิจ 1 การฝึกอบรม  ต.ค. 63 - ก.ย. 66  
15 อบรมหลักสูตรป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

3 การฝึกอบรม 20,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(คน) 

วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

16 อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านสารสนเทศและ
ระบบงานดา้นคอมพิวเตอร์ 

2 การฝึกอบรม 10,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 

17 อบรมหลักสูตรการเงินและบัญชี  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการเงินและบัญชีและ
งานการคลงั 

3 การฝึกอบรม 20,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 

18 อบรมหลักสูตรงานพสัด ุ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานพัสดุของ อปท. 3 การฝึกอบรม 40,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 
19 อบรมหลักสูตรงานจัดเก็บรายได้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานจัดเก็บรายได้ของ 

อปท. 
2 การฝึกอบรม 10,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 

20 อบรมหลักสูตรงานโยธา เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานโยธาและวิศวกรรม 
ของ อปท. 

4 การฝึกอบรม 10,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 

21 อบรมหลักสูตรงานไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานไฟฟา้ 3 การฝึกอบรม 10,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 
22 อบรมหลักสูตรงานสำรวจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการสำรวจ 3 การฝึกอบรม 10,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 
23 อบรมหลักสูตรการประปา เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการประปา 2 การฝึกอบรม 10,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 
24 อบรมหลักสูตรงานสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม สุขอนามยั และสุขาภิบาล 
2 การฝึกอบรม 20,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 

25 อบรมหลักสูตรการสันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านสันทนาการและกีฬา 1 การฝึกอบรม 10,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 
26 อบรมหลักสูตรครู เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการเรียนการสอน 9 การฝึกอบรม 30,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 
27 อบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการพัฒนาชุมชน 2 การฝึกอบรม 20,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 
28 อบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานการ ศึกษาของ อปท. 2 การฝึกอบรม 40,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 
29 อบรมหลักสูตรธุรการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานธุรการของ อปท. 5 การฝึกอบรม 80,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 
30 อบรมหลักสูตรสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้  ทัศนคติ  และความเข้าใจ

บทบาทหนา้ที่ของสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
12 การฝึกอบรม 80,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 

31 อบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้  ทัศนคติ  และศักยภาพของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

5 การฝึกอบรม 80,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 

32 อบรมมาตรฐานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ขั้นพื้นฐาน)ของ  อปท. 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ในด้าน 
มาตรฐานศนูย์พฒันาเด็กเล็กของ  อปท.  

2 การฝึกอบรม 30,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 
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ที่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย

(คน) 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

33 ประชุมประจำเดือนร่วมกันระหว่าง
พนักงานและผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาและ
แนวทางการปฏิบัตงิานที่ถูกต้อง 

121 การประชุม - ต.ค. 63 - ก.ย. 66 สังเกตผลหลังจากเข้าร่วม
ประชุม 

34 ประชุมประจำเดือนร่วมกันระหว่าง
พนักงานและผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาและ
แนวทางการปฏิบัตงิานที่ถูกต้อง 

121 การประชุม - ต.ค. 63 - ก.ย. 66 สังเกตผลหลังจากเข้าร่วม
ประชุม 

35 ส่งเสริมการอบรมคุณธรรม/จริยธรรม 
ให้แก่พนักงาน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
และฝ่ายบริหาร 

เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรทุกภาคส่วนเป็นผู้มีความรู้
คู่คุณธรรม 

121 การอบรม - ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 

36 ส่งบุคลากรทุกภาคส่วนเข้ารับการ
อบรม/สัมมนานา  ที่จัดโดยหนว่ยงาน
ต่าง ๆ 

เพื่อสร้างความรู้   ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มเติมแก่บุคลากร 

121 การอบรม - ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 

37 อบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มเติมแก่บุคลากร 

2 การฝึกอบรม 20,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่กำหนด 
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รายละเอียดแผนการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลเชียงเครือ 

 
วัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงาน
เทศบาลทุกคน ทุก
ตำแหน่งได ้รบัการ
พัฒนา ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร  
1. ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ 
ฝึกอบรมจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานโดยใช้หลักสูตร 
ดังนี้ 

 - ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
- ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตำแหน่ง  
- ด้านการบริหาร 
- ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มที่โดยให้ทุนการศึกษาหรือ อนุญาตให้ศึกษาต่อและ
ส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ในการทำงาน ตลอดเวลา 
  
3. สนับสนุนให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา
เทศบาล ผู้บริหาร และประชาชน ได้ม ีโอกาสศึกษาดู งาน
ตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ม ีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
- ปฐมนิเทศ  
- ฝึกอบรม  
- ศีกษาดูงาน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนา 
- การสอนงาน/ให้คำปรึกษา 
และอ่ืนๆ  
 
 
- ให้ทุนการศึกษาหรืออนุญาต
ให้ศึกษาต่อระดับปริญญา 
ปริญญาโท และหลักสูตรตาม 
สายงานปฏิบัติ   
 
ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
 

ปีงบประมาณ 2564 - 
2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 2564 - 
2566 

 
 
 

ปีงบประมาณ 2564 - 
2566 

 

งบเทศบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบเทศบาล 
หรอื ได้รับ
จาก สถ. 

 
  

งบเทศบาล 

 

 
 
 



19 
วัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงาน
เทศบาลทุกคน ทุก
ตำแหน่งไดร้บัการ

พัฒนา ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 

การพัฒนาด้านจรยิธรรม คุณธรรม  
1. ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจ้าง มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ 
และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม  
2. การจัดทำประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม ของ
พนักงานงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง 
 3. การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ 
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม  
4. มีการพัฒนาจิตสำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเมืองยึดมั่น การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็น
ประมุขวางตัวเป็นการกลางทางการเมือง 

ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น  โดยวิธีการ 
ดังนี้ 

 - ปฐมนิเทศ  
- ฝึกอบรม  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /

สัมมนา  
- การสอนงาน/ให้

คำปรึกษา และอ่ืน ๆ 
- วางมาตรการจูงใจและ

ลงโทษ 

ปีงบประมาณ 2564 - 
2566 

 

งบเทศบาล  

 เพ่ือให้พนักงานเทศบาลทุกคน ทุกตำแหน่งไดร้ับการพัฒนา 
ภายในระยะเวลา 3 ปี 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
1. ส่งเสริมให้มีพัฒนาให้มีการ
ลดเวลา ลดขั้นตอนในการ
ทำงาน การปรับใช้ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน  
2. ให้มีการนำคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการปฏิบัติงานและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ทำงาน 
3. ส่งเสริมให้มีการดำเนิน
กิจกรรม 5 ส        

ดำเนินการเองหรือร่วมกับ 
หน่วยงานอื่น โดยวิธีการ  
- ปฐมนิเทศ  
- ฝึกอบรม  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา  
- การสอนงาน /ให้
คำปรึกษา และอ่ืน ๆ 
 - ปรับปรุงสถานที่
ทำงาน และ สถานที่
บริการประชาชน 

ปีงบประมาณ 
2564-2566 

งบเทศบาล 
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บัญชีการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2564- 2566 

 
ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดระดับ

ผลผลิต 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

พนักงานเทศบาล 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
(O.D.) ในสังกัด 

จำนวนผู้เข้ร่วม
การฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

80 

- เพ่ือพัฒนาความรู้
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- พนักงาน
เทศบาลเทศบาล/

พนักงานครู
เทศบาล/พนักงาน

จ้าง 

300,000.- ปงีบประมาณ 
2564 - 2566 

 

- ได้รับความรู้
และนำมา

ประยุกต์ใช้ในการ
ทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการพัฒนาด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรมฯ 

จำนวนผู้ได้รับการ
พัฒนาไม่น้อยกว่า  

80 

- เพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

- บุคลากรใน
สังกัดทุกคน 
  

 ปงีบประมาณ 
2564 - 2566 

 

- บุคลากรมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือ
บริการประชาชน
และดำเนินชีวิตได้
อย่างปกติสุข 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ภาพ

ผู้บริหารท้องถิ่น/
สมาชิกสภาเทศบาล 

จำนวนผู้ได้รับการ
พัฒนาไม่น้อยกว่า  

80 

- เพ่ือนำความรู้ยุกต ์
์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน 

- คณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภา
เทศบาล 

 ปงีบประมาณ 
2564 - 2566 

 

- ผู้เข้าร่วม
โครงการนำความรู้
ที่ได้รับมาใช้ใน
การทำงานใน
องค์กรได้อย่างดี 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

4 โครงการสัมมนา/
ฝึกอบรมผู้บริหาร(จัด

โดยหน่วยงาน
ภายนอก) 

จำนวนครั้งในการ
เข้ารับการ
ฝึกอบรม/สัมมนา 

- เพ่ือพัฒนาความรู้
และวิสัยทัศน์ในการ
ทำงานของผู้บริหาร 

- พนักงาน
เทศบาลใน

ตำแหน่งผู้บริหาร 
ทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่ละ

หลักสูตร 

ปงีบประมาณ 
2564 - 2566 

 

- มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ทำงานเพ่ิมมาก
ขึ้น 

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงาน

ภายนอกที่
ดำเนินการ 

 
 



21 
ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดระดับ

ผลผลิต 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

พนักงานเทศบาล 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5 โครงการสัมมนา/
ฝึกอบรม พนักงาน 
เทศบาล  และ
พนักงานจ้าง (จัดโดย
หน่วยงานภายนอก) 

จำนวนครั้งในการ
เข้ารับการ
ฝึกอบรม/สัมมนา 

- เพ่ือพัฒนาความรู้
และ การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ 

- พนักงาน
เทศบาลเทศบาล/
พนักงานครู
เทศบาล/พนักงาน
จ้าง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร 

ปงีบประมาณ 
2564 - 2566 

 

- มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ทำงานเพ่ิมมาก
ขึ้น 

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงาน

ภายนอกที่
ดำเนินการ 

6 โครงการพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษา 

จำนวนบุคลากรที่
ได้รับการสนับสนุน 

- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ทักษะ
ประสบการในการ

บริหารจัดการศึกษา 

- บุคลากรใน
สังกัด กอง
การศึกษา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่ละ

หลักสูตร 

ปงีบประมาณ 
2564 - 2566 

 
 

- ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจทักษะ
และประสบการณ์
ในการจัดการ 
ด้านการศึกษา 

กองการศึกษา 

7 โครงการตรวจติดตาม
การดำเนินงานของ 
สว่นราชการภายใน
ด้านแผนงาน 
งบประมาณ 

จำนวนครั้งในการ
ดำเนินงาน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี 

- บุคลากรใน
สังกัด กองคลัง 

- ปงีบประมาณ 
2564 - 2566 

 
 

- พนักงานได้รับ
ความรู้และ

ความสามารถใน
การจัดเก็บภาษีได้

ตามเป้าหมาย 

กองคลัง 

8 โครงการจัด
ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและการมี
ส่วนร่วมในการจัดทำ
ของเทศบาล 

จำนวนครั้งในการ
ดำเนินงาน 

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และการมีส่วนร่วมใน
การจัดทำงบประมาณ

ของเทศบาล 

- บุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการ
จัดทำ 
งบประมาณของ 
เทศบาล 

30,000.- ปีงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2564 - 2566 
 

 ทุกส่วนราชการ
ที่ดำเนินการ                       

 
 
 



22 
ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  เทศบาลตำบลเชียงเครือ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวดัสกลนคร 

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕64 
 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดำเนินการ หน่วยงานดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑.หลักสูตรความรู้พืน้ฐานการปฏิบัติราชการ ๑. การปฐมนเิทศ 
๒. การสอนงาน 
๓. การฝกึอบรม 
๔. การประชุม 

 เทศบาลดำเนนิการ 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

  
 

   
 

  
 

    ตำแหน่งประเภททั่วไปและ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
 พนกังานจ้าง 
 

๒.หลักสูตรการพฒันาเกีย่วกับงานที่รับผิดชอบ ๑. การฝกึอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศกึษาดูงาน 
๔. การประชุม 

 เทศบาลดำเนนิการ 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

 
 

 
 

  
 

  
 

    พนกังานเทศบาลทุกประเภท
ตำแหน่ง 
 พนกังานครู เทศบาล 
 พนกังานจ้าง 

๓. หลักสูตรความรู้และทกัษะเฉพาะ ๑. การฝกึอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศกึษาดูงาน 
๔. การประชุม 

 เทศบาลดำเนนิการ 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

 
 

   
 

  
 

    พนกังานเทศบาลทุกประเภท
ตำแหน่ง 
 พนกังานครู เทศบาล 
 พนกังานจ้าง 

๔.หลักสูตรด้านการบริหาร ๑. การฝกึอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศกึษาดูงาน 
๔. การประชุม 

 เทศบาลดำเนนิการ 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

  
 

          พนกังานเทศบาลตำแหน่ง
ประเภทบริหารงานทอ้งถิน่ 
 พนกังานเทศบาลตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการทอ้งถิน่ 

๕. หลักสูตรด้านคุณธรรม จรยิธรรม ๑. การฝกึอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศกึษาดูงาน 
๔. การประชุม 

 เทศบาลดำเนนิการ 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

 

            พนกังานเทศบาลทุกประเภท
ตำแหน่ง 
 พนกังานครู เทศบาล 
 พนกังานจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



23 
ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  เทศบาลตำบลเชียงเครือ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวดัสกลนคร 

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕65 
 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดำเนินการ หน่วยงานดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑.หลักสูตรความรู้พืน้ฐานการปฏิบัติราชการ ๑. การปฐมนเิทศ 
๒. การสอนงาน 
๓. การฝกึอบรม 
๔. การประชุม 

 เทศบาลดำเนนิการ 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

  
 

   
 

  
 

    ตำแหน่งประเภททั่วไปและ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
 พนกังานจ้าง 
 

๒.หลักสูตรการพฒันาเกีย่วกับงานที่รับผิดชอบ ๑. การฝกึอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศกึษาดูงาน 
๔. การประชุม 

 เทศบาลดำเนนิการ 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

 
 

 
 

  
 

  
 

    พนกังานเทศบาลทุกประเภท
ตำแหน่ง 
 พนกังานครู เทศบาล 
 พนกังานจ้าง 

๓. หลักสูตรความรู้และทกัษะเฉพาะ ๑. การฝกึอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศกึษาดูงาน 
๔. การประชุม 

 เทศบาลดำเนนิการ 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

 
 

   
 

  
 

    พนกังานเทศบาลทุกประเภท
ตำแหน่ง 
 พนกังานครู เทศบาล 
 พนกังานจ้าง 

๔.หลักสูตรด้านการบริหาร ๑. การฝกึอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศกึษาดูงาน 
๔. การประชุม 

 เทศบาลดำเนนิการ 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

  
 

          พนกังานเทศบาลตำแหน่ง
ประเภทบริหารงานทอ้งถิน่ 
 พนกังานเทศบาลตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการทอ้งถิน่ 

๕. หลักสูตรด้านคุณธรรม จรยิธรรม ๑. การฝกึอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศกึษาดูงาน 
๔. การประชุม 

 เทศบาลดำเนนิการ 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

 

            พนกังานเทศบาลทุกประเภท
ตำแหน่ง 
 พนกังานครู เทศบาล 
 พนกังานจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



24 
ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  เทศบาลตำบลเชียงเครือ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวดัสกลนคร 

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕66 
 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดำเนินการ หน่วยงานดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑.หลักสูตรความรู้พืน้ฐานการปฏิบัติราชการ ๑. การปฐมนเิทศ 
๒. การสอนงาน 
๓. การฝกึอบรม 
๔. การประชุม 

 เทศบาลดำเนนิการ 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

  
 

   
 

  
 

    ตำแหน่งประเภททั่วไปและ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
 พนกังานจ้าง 
 

๒.หลักสูตรการพฒันาเกีย่วกับงานที่รับผิดชอบ ๑. การฝกึอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศกึษาดูงาน 
๔. การประชุม 

 เทศบาลดำเนนิการ 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

 
 

 
 

  
 

  
 

    พนกังานเทศบาลทุกประเภท
ตำแหน่ง 
 พนกังานครู เทศบาล 
 พนกังานจ้าง 

๓. หลักสูตรความรู้และทกัษะเฉพาะ ๑. การฝกึอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศกึษาดูงาน 
๔. การประชุม 

 เทศบาลดำเนนิการ 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

 
 

   
 

  
 

    พนกังานเทศบาลทุกประเภท
ตำแหน่ง 
 พนกังานครู เทศบาล 
 พนกังานจ้าง 

๔.หลักสูตรด้านการบริหาร ๑. การฝกึอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศกึษาดูงาน 
๔. การประชุม 

 เทศบาลดำเนนิการ 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

  
 

          พนกังานเทศบาลตำแหน่ง
ประเภทบริหารงานทอ้งถิน่ 
 พนกังานเทศบาลตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการทอ้งถิน่ 

๕. หลักสูตรด้านคุณธรรม จรยิธรรม ๑. การฝกึอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศกึษาดูงาน 
๔. การประชุม 

 เทศบาลดำเนนิการ 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น 
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

 

            พนกังานเทศบาลทุกประเภท
ตำแหน่ง 
 พนกังานครู เทศบาล 
 พนกังานจ้าง 

 
 
 

 

 



25 
ส่วนที่ 6 : การติดตามและประเมินผล 

เทศบาลตำบลเชียงเครือ จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
พนักงานเทศบาล เพ่ือให้ทราบถึงความสำเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผล
การ ปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนาโดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนาดังนี้  

1. การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน - หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผล 
ภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง  

2. การสัมภาษณ์ ผู้ที่ เกี่ยวข้องเช่น ผู้บั งคับบัญชา หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงานและ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ของผู้เข้ารับการพัฒนา  

3. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ดำเนินการพัฒนา เช่น ในกรณี ที่
เทศบาลตำบลเชียงเครือ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 

 
ส่วนที่ 7 : บทสรุป 

การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลเชียงเครือ สามารถ 
ปรับเปลี่ยนแก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง  
ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุ  
ให้การพัฒนาบุคลากรบางตำแหน่งที่จำเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความ
จำเป็น อาจต้องทำการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายถ่าย โอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากท่ีสุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ 


