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ค าน า 
 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (2561 - 2563) ของเทศบาลต าบลพระซองนั้น   
เทศบาลต าบลพระซอง ได้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาให้พนักงาน
เทศบาลรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงาน
เทศบาล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงาน
เทศบาลที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานแต่ละต าแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ 
ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานเทศบาลต าบลพระซอง ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลพระซอง ต่อไป 
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1.หลักการและเหตุผล 
 

1.1  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 4 เรื่อง การพัฒนา
พนักงานเทศบาล ข้อ 288- 326 ก าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงาน
เทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ 
บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
แนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยเทศบาลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้
ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ ทั้งนี้  เทศบาลที่จะ
ด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตร
ตามความจ าเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้ และอาจกระท าได้โดยส านักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.ท.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จังหวัด) เทศบาล
ต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จังหวัด) ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาล
ต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

1.2  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545  ส่วนที่ 4 เรื่อง การพัฒนา
พนักงานเทศบาล ข้อ 299 ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนะที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดตามกรอบของแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มี
ระยะเวลา 3 ปี  ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของเทศบาล นั้น 

1.3 การวิเคราะห์บุคลากร 

การวิเคราะห์บุคลากร (Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบสวอต ( SWOT Analysis) คือ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพหรือการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ส าหรับองค์กร หรือโครงการ ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการ
ท างานขององค์กร 
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การวิเคราะห์ตัวบุคลากร 
 

    จุดแข็ง (Strengths) : S     จุดอ่อน (Weeknesses) : W 

1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เทศบาล   1. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจของเทศบาล  
2. มีอายุเฉลี่ย 25 – 40 ปี เป็นวัยท างาน   2. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด  3. มีภาระหนี้สิน 
    รอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต  4. สถานที่ท างานแคบ 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ   
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว 
    โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตวัได้ 
 
 

           โอกาส (Opportunities) : O     อุปสรรค (Threats) : T 

1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชน ท าให้เกิด  1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนน้อย 
    ความร่วมมือในการท างานได้ง่าย       รายได้ไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่าย 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาเทศบาล อุทิศตนได้  2. ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน 
    ตลอดเวลา      3. พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอ
ให้บริการ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวของผู้บริหาร  4. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้    
    และการท างานของเทศบาล ในฐานะตัวแทน      ปัญหาเศรษฐกิจท าให้มีเวลาให้ชุมชนน้อย 
 
 

 
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลพระซองจึงได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี 

(ปีงบประมาณ 2561 - 2563) ขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

2. วัตถุประสงค ์
 

2.1เพ่ือให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ ความสามารถ  
ทักษะ และวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

2.2  เพ่ือให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม และ
จรรยา วิชาชีพ 

2.3เพ่ือให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
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3.เป้าหมายการพัฒนา 
 

3.1พนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานบริหารทุกคน จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย       
1 หลักสูตร 

3.2  พนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานปฏิบัติ จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย            
1 หลักสูตร 

3.3  ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย 1 หลักสูตร 

4. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลพระซอง ได้ก าหนดขอบเขตและแนวทาง

ในการพัฒนาบุคลากรโดยมีเนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและ
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่
ดี คุณธรรมและจริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลต าบลนาแกอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการบริการประชาชนอย่างแท้จริง ดังนี้ 

   ๑. การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร วิธีการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ให้มีความสอดคล้อง
กับต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง ในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)  
   ๒. ให้บุคลากรของเทศบาลต าบลพระซอง ต้องได้รับการพัฒนาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือหลาย
หลักสูตรอย่างน้อย ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม และต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตร  
ที่ ก.ท. ก าหนด ดังนี้ 
    ๒.๑ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ เป็นต้น  
   ๒.๒ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานช่าง เป็นต้น   
    ๒.๓ ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
    ๒.๔ ด้านคุณสมบัตสิ่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมายการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น   
    ๒.๕ ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

  ๓. รูปแบบของการพัฒนาบุคลากร ในการพัฒนาบุคลากรมีวิธีด าเนินการโดยใช้วิธีการพัฒนาใต้บังคับ
บัญชา ใน ๕ ด้าน ดังนี้ 
                    (๑) การปฐมนิเทศ เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรในองค์การ ที่เข้ามาท างานใหม่ 
หรือผู้ที่รับราชการมานานแล้ว แต่เพ่ิงย้ายสับเปลี่ยน หรือหมุนเวียนมาปฏิบัติงานหน้าที่ใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรม
อย่างหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าหรับแนะน าชี้แจง ให้ทราบความรู้ทั่วๆไป กฎ ระเบียบ สร้างความคุ้นเคยกับ
ผู้ร่วมงานลักษณะโครงสร้างขององค์การ นโยบายขององค์การ เพ่ือให้สมาชิกใหม่เข้าใจวัตถุประสงค์ รวมทั้ง 

/เรียนรู้สภาพแวดล้อม... 



-4- 

เรียนรู้สภาพแวดล้อมขององค์การ เพ่ือสร้างความม่ันใจในการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ในการท างานต่อไป  
           (๒) การฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนซึ่งมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความช านาญ เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่สามารถน ามาใช้เพ่ือเปลี่ยนแปลงการกระท าหรือ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคล 
    (๓) การส่งไปศึกษาดูงาน เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ยิ่งขึ้น การที่บุคลากรท างานอยู่ที่ใดนานๆ 
ความรู้ความสามารถอาจล้าสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ หรืออาจใช้วิธีการใหม่ๆไม่เป็น 
จึงต้องส่งบุคลากร ไปศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มีระบบการท างานที่ดีและทันสมัย หรือ การส่งเสริมให้มี
การศึกษาต่อ เป็นการพัฒนาบุคลากรอีกวิธีหนึ่ง ที่จะท าให้บุคลากรมีความรู้เพ่ิมขึ้น หรืออาจได้รับความรู้ใหม่ 
ซึ่งอาจท าได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
    (๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา อาจด าเนินการโดยเทศบาล ก.ท.จ.นครพนม  
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   (๕) การสอนงานการให้ค าปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนด้วยวิธีที่เหมาะสม ท าโดยหัวหน้างานหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายท าการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

5. หลักสูตรการพัฒนา 
 

5.1  สายงานบริหารประกอบด้วยหลักสูตร 
  -  หลักสูตรด้านการบริหาร 
  -  หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

5.2  สายงานด้านปฏิบัติ 
  -  หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
  -  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
  -  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง 
  -  หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 

5.3  สายงานลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
  -  หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
  -  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
  -  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง 
  -  หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

6. วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 

เทศบาลต าบลพระซองเป็นหน่วยด าเนินการเองหรืออาจด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครพนม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยราชการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยวีการหนึ่งตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ดังนี้ 

6.1  การปฐมนิเทศ จะมีการด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ก่อนการบรรจุเข้า
รับราชการ เฉพาะพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 

 
 

/6.2 การฝึกอบรม... 
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6.2  การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยเทศบาลต าบลพระซอง หรือโดยคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครพนม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน
ตามความเหมาะสม 

6.3  การให้ทุนการศึกษา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณ
เพ่ือให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่  5ข้อ 2 วรรคที่สี่  “ทุน หมายความว่า  
ทุนการศึกษาท่ีได้มาจากงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการศึกษาหรือพัฒนาองค์ความรู้ของ
ผู้รับทุนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้ทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนเ พ่ือ
ศึกษากับสถาบันการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนด” ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 เรื่ อง ซักซ้อมวิธีการให้
ทุนการศึกษาและการตั้งงบประมาณเพ่ือให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

6.4  การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา อาจด าเนินการโดยเทศบาล ก.ท.จ.นครพนม 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.5 การสอนงาน การให้ค าปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนด้วยวิธีเหมาะสม ท าโดยหัวหน้างานหรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายท าการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

7. งบประมาณ 
 

ใช้งบประมาณของเทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปรากฏในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 (1)  ส านักปลัดเทศบาล  
 งบด าเนินงาน 
 ค่าใช้สอย 
 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตั้งไว้ 400,000  บาท 
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้   42,000 บาท  

 (2)  กองคลัง 
 งบด าเนินงาน 
 ค่าใช้สอย 
 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้50,000  บาท 
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม ตั้งไว้  

10,000  บาท 
 (3)  กองช่าง 
        งบด าเนินงาน 
 ค่าใช้สอย 
 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้50,000  บาท 
/(4) กองสาธารณสุข... 
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 (4)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        งบด าเนินงาน 
 ค่าใช้สอย 
 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตั้งไว้50,000  บาท 

(5)  กองวิชาการและแผนงาน 
        งบด าเนินงาน 
 ค่าใช้สอย 
 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตั้งไว้50,000  บาท 

(6)  กองสวัสดิการสังคม 
        งบด าเนินงาน 
 ค่าใช้สอย 
 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตั้งไว้ 50,000  บาท 
 

ปีงบประมาณ ๒๕62 

ใช้งบประมาณของเทศบาลต าบลนาแก อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยการอ้างอิงจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 หรือตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕62 

ปีงบประมาณ ๒๕63 

ใช้งบประมาณของเทศบาลต าบลนาแก อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยการอ้างอิงจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 หรือตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕63 

 

 

 

 

/8. ขั้นตอนการจัดท าแผน... 
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8. ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

 
 

รายละเอียด ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
1.  ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร - ผู้บริหาร 

- หัวหน้าส่วนราชการ 
- พนักงานทุกคน 
- บุคลากร 

2.  วิเคราะห์ปัญหา และข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร - ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ 
- บุคลากร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 

3.  พิจารณาว่า  บุคลากรของหน่วยงาน หรือส่วนราชการภายใน  จุดใดที่
ต้องมีการฝึกอบรม  เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างาน 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- บุคลากร 

4.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  ต่อคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่
ได้รับมอบหมาย 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- บุคลากร 

5.  จัดส่งบุคคลไปอบรม  และจัดท าเอกสารการฝึกอบรมที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 

- บุคลากร 

6.  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับ
มอบหมา 

- หัวหน้าส่วนราชการ 
- บุคลากร 

7.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี - บุคลากร 
8.  ประเมินผล - หัวหน้าส่วนราชการ 

- บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/การจัดท าแผนพัฒนา... 
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/9. การติดตาม... 
 
 
 

การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลพระซอง 

วิเคราะห์ปัญหาใหไ้ดจ้ากการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน  ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น 

ของหน่วยงาน 

บุคลากรไม่สามารถปฏิบัตงิานได้ตาม
มาตรฐานและส าเร็จตามทีก่ าหนด 

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานไม่ส าเร็จตามก าหนด 

พิจารณาความต้องการฝึกอบรม 
พิจารณาเป็นรายบุคคล  หรือระดับ
หน่วยงานภายใน อบต. 

ส ารวจความต้องการเพ่ิมเติมจาก
บุคลากรในหน่วยงาน 

ขออนุมัติผู้บริหาร  เพ่ือพิจารณา 

ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม 
ตามล าดับความจ าเป็น ก่อน - หลัง 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม จัดท าโครงการฝึกอบรม 

ก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

ก าหนดเนื้อหาของการฝึกอบรม 

ก าหนดวิธีการฝึกอบรม 
ด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 
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9. การติดตามและประเมินผล กระท าดังนี้ 
 

7.1  ก าหนดให้ผู้เข้าเข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาภายใน 7 วัน นับแต่วัน
กลับจากการอบรม/สัมมนา/ฝึกปฏิบัติ เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตรีทราบ 

7.2  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพ่ือท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานทุกระยะ 3 
เดือน  โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ1 

7.3  น าผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดหลักสูตร
วิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป 
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แผนการฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 
ล าดั
บที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 นางสาวนฤมล   เหลือบุญชู ปลัดเทศบาล             
2 นางณัชชา    วงษ์จ าปา หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล             
3 นายธนูฤทธิ์  แก้วมณีชัย ผู้อ านวยการกองช่าง             
4 นายอุทัย  หลอดค า นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ             
5 นางสาววิมลรัตน์  วงค์หนายโกฎ ผอ.กองสวัสดิการสังคม             
6 นางกันยารัตน์  ภูผาใจ นักวิชาการศึกษาช านาญการ             
7 นางนิตยา  หูมวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ             
8 นางรวิสรา  อังครุฑ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ             
9 พันจ่าเอกสุกิจ  ชาลีเครือ นิติกรช านาญการ             

10 จ่าเอกอาชีวะ  แสวงสาย จพง.ป้องกันฯช านาญงาน             
11 พันจ่าเอกกฤติยา  จิตต์ตรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข             
12 นายสายทอง  อุทัยแสง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน             
13 นายวีรศักดิ์  หะติง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน             
14 นางสาวพิไลพร  พรมบุตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้             
15 นางรุ่งเพ็ชร    ค าเรือน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง             
16 นางสาวกัลญาณี  ปาปะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน             
17 นางสาวเขมขจี  ฉัตรโชค จพง.จัดเก็บรายได้ช านาญงาน             
18 นายธนัท  บุญสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ             

*** หมายเหตุ แผนพัฒนาบุคลกรอาจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามก าหนดระยะเวลาของการฝึกอบรม 
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แผนการฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 
ล าดั
บที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 นางสาวนฤมล   เหลือบุญชู ปลัดเทศบาล             
2 นางณัชชา    วงษ์จ าปา หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล             
3 นายธนูฤทธิ์  แก้วมณีชัย ผู้อ านวยการกองช่าง             
4 นายอุทัย  หลอดค า นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ             
5 นางสาววิมลรัตน์  วงค์หนายโกฎ ผอ.กองสวัสดิการสังคม             
6 นางกันยารัตน์  ภูผาใจ นักวิชาการศึกษาช านาญการ             
7 นางนิตยา  หูมวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ             
8 นางรวิสรา  อังครุฑ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ             
9 พันจ่าเอกสุกิจ  ชาลีเครือ นิติกรช านาญการ             

10 จ่าเอกอาชีวะ  แสวงสาย จพง.ป้องกันฯช านาญงาน             
11 พันจ่าเอกกฤติยา  จิตต์ตรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข             
12 นายสายทอง  อุทัยแสง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน             
13 นายวีรศักดิ์  หะติง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน             
14 นางสาวพิไลพร  พรมบุตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้             
15 นางรุ่งเพ็ชร    ค าเรือน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง             
16 นางสาวกัลญาณี  ปาปะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน             
17 นางสาวเขมขจี  ฉัตรโชค จพง.จัดเก็บรายได้ช านาญงาน             
18 นายธนัท  บุญสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ             

*** หมายเหตุ แผนพัฒนาบุคลกรอาจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามก าหนดระยะเวลาของการฝึกอบรม 
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แผนการฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 
ล าดั
บที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 นางสาวนฤมล   เหลือบุญชู ปลัดเทศบาล             
2 นางณัชชา    วงษ์จ าปา หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล             
3 นายธนูฤทธิ์  แก้วมณีชัย ผู้อ านวยการกองช่าง             
4 นายอุทัย  หลอดค า นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ             
5 นางสาววิมลรัตน์  วงค์หนายโกฎ ผอ.กองสวัสดิการสังคม             
6 นางกันยารัตน์  ภูผาใจ นักวิชาการศึกษาช านาญการ             
7 นางนิตยา  หูมวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ             
8 นางรวิสรา  อังครุฑ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ             
9 พันจ่าเอกสุกิจ  ชาลีเครือ นิติกรช านาญการ             

10 จ่าเอกอาชีวะ  แสวงสาย จพง.ป้องกันฯช านาญงาน             
11 พันจ่าเอกกฤติยา  จิตต์ตรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข             
12 นายสายทอง  อุทัยแสง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน             
13 นายวีรศักดิ์  หะติง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน             
14 นางสาวพิไลพร  พรมบุตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้             
15 นางรุ่งเพ็ชร    ค าเรือน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง             
16 นางสาวกัลญาณี  ปาปะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน             
17 นางสาวเขมขจี  ฉัตรโชค จพง.จัดเก็บรายได้ช านาญงาน             
18 นายธนัท  บุญสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ             

*** หมายเหตุ แผนพัฒนาบุคลกรอาจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามก าหนดระยะเวลาของการฝึกอบรม 


