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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
1.ความเป็นมาและความสำคัญ
การบริหารจัดการขับเคลื่อนกลยุทธของหนวยงานไปสู เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ต องการนั้น
ทรัพยากรบุคคล คือปจจัยสําคัญที่สุด ผลการดําเนินงานที่สําเร็จลุล วงตามจุดมุ งหมายในปงบประมาณ ๒๕๖2
เกิดจากความรวมมือ รวมแรง รวมใจ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ภาคเอกซน และประซาซนอยางเต็มที่ เทศบาล
ตำบลท้ายดง หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทุกสํานัก/กอง ทางสํานักปลัด เทศบาล เทศบาลตำบล
ท้ายดง ไดดําเนินงานตามนโยบายของผู บริหาร สอดคลองกับขีดความสามารถหลัก แผนเสนทางการพัฒนา
บุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากร ภายใตการกํากับดูแลของเทศบาลตำบลท้ายดง
ในภาพรวมการพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 พบวาบุคลากรไดรับการพัฒนา
ในสวนของการพัฒนาและฝกอบรมไดดําเนินการและรวมดําเนินการกับหนวยงานอื่นๆ โดยใชงบประมาณทั้งสิ้น
51,064.- บาท คิดเปนผลสําเร็จรอยละ 11.88 ไดดําเนินการทั้งสิ้น (จากแผน โครงการ) 51,064.- บาท
คิดเปนผลสําเร็จรอยละ 11.88
๒. การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒5๖2
เทศบาลตำบลท้ายดง ไดดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๖2 ภายใตวิสัยทัศน “ชุมชน
เข้มแข็ง การศึกษาก้าวไกล ประเพณีโดดเด่น” มีสวนราชการในสังกัดจํานวน 7 กอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
๑ ศูนย มีอัตรากําลังพนักงาน จํานวน ทั้งสิ้น 26 คน แยกเปนพนักงานเทศบาล 18 คน พนักงานครูเทศบาล
จำนวน 3 คน ลู ก จางประจํ า จํ า นวน 2 คน พนั ก งานจางตามภารกิ จ จํ า นวน 2 คน พนั ก งานจางทั ่ ว ไป
จํานวน 1 คน และใชจายงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
จํานวน 38,742,542.๐๐ บาท
๓. ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒5๖2
เทศบาลตำบลท้ายดงใชงบประมาณในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เปนเงิน
ทั้งสิ้น 4,927,042.30 บาท ไดขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลท้ายดง
จํานวน 6 ดาน ดังนี้
๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน มี เบิกจายงบประมาณ เปนเงิน 1,132,000.-บาท
๒. ดานการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี เบิกจายงบประมาณ เปนเงิน 2,136,050.-บาท
3. ด้านเศรษฐกิจ เบิกจายงบประมาณ เปนเงิน 20,327.-บาท
๔. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบิกจายงบประมาณ เปนเงิน 188,100.-บาท
๕ ดานการศึกษา และวัฒนธรรม เบิกจายงบประมาณ เปนเงิน 1,434,565.30 บาท
๖. ดานสวัสดิการสังคม เปนเงิน 15,000.-บาท

-2๔. ปจจัยแหงความสําเร็จ
๑. การกําหนดวิสัยทัศน ซึ่งมาจากการวิเคราะหหาจุดออน จุดแข็ง ในการดําเนินงาน
๒. การสรางความรูความเขาใจและถายทอดประสบการณใหแกบุคลากรในองคกร
๓. การสงเสริมใหเกิดการทํางานรวมกัน
๔. ลักษณะผูบริหารมีภาวะความเปนผูนํา
5. บุคลากรในองคกรมีความรูความสามารถและมีความรับผิดชอบ
๖. การบริหารงานที่มีความคลองตัว
๗. การรับฟงความคิดเห็นจากภายนอก
๕. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. ปญหาดานการบริหารงานบุคคล
๒. ปญหาดานงบประมาณที่มีจํากัด
๓. ปญหาดานการมีสวนรวมของประซาซนยังไมมากพอ
๔. ปญหาทางดานโครงสรางพื้นฐาน

บทที่ ๑
บทนํา
๑. ความเปนมาและความสําคัญ
๑.๑ ภาวะการเปลี ่ ย นแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏิ ร ู ป ระบบราชการและการเปลี ่ ย นแปลง
ดานเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหมผูนําหรือผูบริหารองคการตางๆ ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายาม
ปรับตัวในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการการปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการ
ทํางาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหมๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตางๆ มาพัฒนาองคการซึ่งนําไปสู แนวคิด
การพัฒนาระบบบริหารความรู ภายในองคการเพื่อใหองคกรสามารถใชและพัฒนาความรู ที่มีอยูภายในองคการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจกานบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ระบุดังนี้ “สวนราชการ
มีหนาที่พัฒนาความรู ในสวนราชการเพื่อให้ มีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรู อยางสม่ำเสมอโดยตอง รับรู้
ขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรู ในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง
ถูกตองรวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณรวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถสรางวิสัยทัศน
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู ร วมกันทั้งนี้
เพื่อประโยชนในการปฏิบ ัติร าชการของสวนราชการใหสอดคลองกับ การบริ ห ารราชการใหเกิ ดผลสั ม ฤทธิ์
ในการบริหารราชการแนวใหมสวนราชการจะตองพัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแก การปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณ ของตางประเทศที่มีผลกระทบตอ
ประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม
จากการที่ขีดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน
เนนการสรางความคิ ด ใหมๆ ตามวิ ช าการสมั ย ใหม และนํ า มาปรั บ ใชกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ร าชการตลอดเวลา
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับบี้ จึงกําหนดเปนหลักการวาสวนราชการตองมีการพัฒนาความรู เพื่อใหมีลัก ษณะ
เปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.2.1 ตองสรางระบบใหสามารถรับรู้ขาวสารไดอยางกวางขวาง
1.2.2 ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆเพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได
อยางถูกตองรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
1.2.3 ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถสรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการ เพื่อใหชาราชการทุกคนเปนผูมีความรูความสามารถในวิชาการสมัยใหม ตลอดเวลามีความสามารถ
ในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
1.2.4 ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูชาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
เพื่อการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ

-4๑.๓ ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวัด เพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลซองเทศบาล ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2545 สวนที่ 3 เรื่อง การพัฒนาพนักงานเทศบาล
ขอ ๒5๘ ถึงขอ 295 กําหนดใหเทศบาลมีการพัฒนาผู ไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล
กอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของรางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการบทบาทและ
หนาที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุขและแนวทางปฏิบัติตน
เพื่อเปนพนักงานที่ดีโดยเทศบาลตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวน ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(ก.ท.) กําหนด เซน การพัฒนาดานความรู พื้นฐานในการปฏิบัติราชการใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม
การนําฝกอบรมทางไกลหรือการพัฒนาตนเองก็ได หากเทศบาล มีความประสงคจะพัฒนาเพิ่มเติมใหสอดคลอง
กับความจําเปนในการพัฒนา ของแตละเทศบาล กําหนดเปนหลักสูตรหลักและเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเปน
ที่เทศบาล พิจารณาเห็นวามีความเหมาะสมกับการพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่
ให้พนักงานเทศบาล สามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอื่นๆได และอาจจะกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เทศบาลตนสังกัดหรือสํานัก งาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) รวมกับ เทศบาลตนสังกัด หรือเทศบาลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอื่น
หรือภาคเอกซนก็ไดประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไซเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2545 และแกไขเพิ่มจนถึงปจจุบัน
สวนที่ 3 เรื่อง การพัฒนา พนักงานเทศบาล ขอ ๒6๙ กําหนดใหเทศบาลจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
เพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะทัศนคติที่ดีคุณธรรมและจริยธรรมอันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยาง
มีประสิทธิภาพในการจัดทําแผนการพัฒนา พนักงานเทศบาลตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนดประกอบดวย ดานความรูทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน ดานความรู และทักษะของงานแตละตําแหนงดานการบริห าร ดานคุณสมบัติส วนตัว และดาน
ศีลธรรมคุณธรรมโดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาบุคลากรมีระยะเวลา ๓ ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลัง
ของเทศบาลเพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2545 สวนที่ 3 เรื่อง การพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ขอ ๒5๘ ถึงขอ 295 เทศบาลตำบลท้ายดง จึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น โดยจัดทําใหสอดคลอง
กับแผนอัตรากําลัง ๓ ปของเทศบาลตำบลท้ายดง
๒. การดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒5๖2
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลท้ายดง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒5๖2
ประกอบดวยเนื้อหา ๖ เรื่องสําคัญ ไดแก
๑. การวิเคราะหความตองการอัตรากําลังและแผนอัตรากําลัง
๒. การพัฒนาบุคลากร
๓. ระบบคาตอบแทนและสวัสดิการ
๔. ระบบการประเมิน
5. ระบบความกาวหนาในสายวิชาชีพ
๖. การรักษาไวและเกษียณ

บทที่ ๒
ผลการดําเนินการ
เทศบาลตำบลท้ายดง ไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลท้ายดง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖2 ดังตอไปนี้
๑. การวิเคราะหความตองการอัตรากําลังและแผนอัตรากําลัง
๑.1 การดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
เทศบาลตำบลท้ายดง อําเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีอัตรากําลังพนักงานฯทั้งสิ้น จํานวน
44 อัตรา แยกเปน
- พนักงานเทศบาล
จํานวน 32 อัตรา ตําแหนงวาง 14 อัตรา
- พนักงานครูเทศบาล
จํานวน 3 อัตรา
- ลูกจางประจํา
จํานวน 2 อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 5 อัตรา ตําแหนงวาง 3 อัตรา
- พนักงานจางทั่วไป
จํานวน 2 อัตรา ตําแหนงวาง 1 อัตรา
การดําเนินการสรรหาและรับโอน (ยาย) พนักงานเทศบาล จํานวน 5 ตําแหนง ไดแกตําแหนง
การบรรจุแต่งตั้ง ได้แก่
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
การโอน(ย้าย) ได้แก่
1. ปลัดเทศบาล
จำนวน ๑ อัตรา
2. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
จำนวน 1 อัตรา
3. หัวหน้าฝ่ายปกครอง
จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป เทศบาลตำบล
ท้ายดง มีพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เพียงพอ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสรรหา
พนักงานจ้างตามภาริจและพนักงานจ้างทั่วไปเพิ่มเติม
เทศบาลตำบลท้ายดง มีนโยบายและมีจุดมุงหมายในการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนา
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและดานการพัฒนาสังคม ประกอบกับ เทศบาลตำบลท้ายดงสงเสริมกลุ มอาชีพ
กลุมสตรี กลุมเด็กและเยาวชน กลุมผูสูงอายุ ซึ่งปจจุบันไดมีการมอบหมาย หนาที่ความรับผิดชอบใหเจาหนาที่แลว
แตการดําเนิน การยังซาดประสิทธิภาพเนื่องจากโครงการและกลุ มอาชีพ ที่ดําเนินการไปยังไมมีการติ ดตาม
ประเมินผลโครงการและตองรับผิดชอบติดตามโครงการอยางตอเนื่อง และ เพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ
ปริมาณงาน
๒. การพัฒนาบุคลากร
๒.๑ แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลท้ายดง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒5๖2
บุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและมีความสําคัญมากที่สุดในองคกร บุคลากรจะเปนผู ผลักดัน
ใหองคกรสามารถดําเนินภารกิจตางๆ ใหสําเร็จลุล วงและยังเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาองคกรในทุกๆ ดาน
การสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีความรูความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน ที่สูงขึ้นตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต อองคกรจะทําใหองคกรสามารถดําเนินงานใหเกิดความกาวหนา และเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
การจะบรรลุเปาประสงคดังกลาวมีความจําเปนที่จะตองมีแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการ
เสริมสรางศักยภาพและคุณภาพของทัพยากรบุคคลใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด

-6๒.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลท้ายดง
เทศบาลตำบลท้ายดงมุงพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะ ในการปฏิบัติ
หนาที่เพื่อขับเคลื่อนไปสูวิสัยทัศน และกาวทัน การเปลี่ยนแปลงตามหลักการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี อยางมี
ประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลท้ายดง กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร คือ
ยุทธศาสตรที่ ๑ การกําหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติใหกับขาราชการ
และพนักงานจาง โดยมีกิจกรรมดังนี้
๑. จัดใหมีแนวทางและการดําเนินการยกยองบุคลากร เพื่อเปนตนแบบ
๒. สรางองคกรใหมีความโปรงใส และมีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)
๓. กําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการ ลูกจางและพนักงานจาง
ยุทธศาสตรที่ ๒ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน สรางทักษะและพัฒนาขาราชการ โดยมีกิจกรรมดังนี้
๑. ปลูกจิตสํานึกผ่านแนวทางตนแบบ เซน พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตรและพระบรม
ราโชวาท
๒. หลักสูตรฝกอบรมและโครงการพัฒนาที่เหมาะสมของขาราชการแตละตําแหนง ทั้งที่จัดเอง
และหนวยราชการอื่นจัดทํา
๓. สรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและการจัดองคความรู
๔. การกําหนดใหมีการปฐมนิเทศขาราชการ และพนักงานจางบรรจุใหม
ยุทธศาสตรที่ ๓ การปรับปรุงระบบการบรหิารงานบุคคล โดยมีกิจกรรมดังนี้
๑. สรางกระบวนการการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ใหมีความโปรงใส
๒. กําหนดหลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ขัดเจน ใหบุคลากรทุกคนทราบ
ลวงหนา
ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางกระบวนการมีสวนรวมและความสามัคคี โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น แนวทางการปฏิบัติงานและ
การพัฒนา
2.เปดโอกาสใหภาคประซาซนเขามามีสวนรวมการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานและการ
พัฒนา
๒.๓ ยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน สรางทักษะและพัฒนาขาราชการ
เทศบาลตำบลท้ายดง ไดจัดสงบุคลากรเขารับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน สรางทักษะและ
พัฒนาขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 มีพนักงานเทศบาล จํานวน 17 อัตรา พนักงานครูเทศบาล
จํานวน 3 อัตรา มีผู เขารับการอบรมทั้งหมดสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 18 คน สายงาน
ทั้งหมด 16 สายงาน สายงานที่เข้ารับการอบรม 14 สายงาน คิดเปนรอยละ 87.5

การฝกอบรมของบุคลากรเทศบาลตำบลท้ายดง
อําเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
ตำแหน่ง
ที่

ชื่อ - นามสกุล

จำนวนครั้ง
ที่เข้ารับ
การอบรม

ชื่อโครงการ/หลักสูตร

หน่วยงานที่จัดการฝึกอบรม

ระยะเวลาที่เข้าอบรม

1. ประชุมชี้แจงทบทวนหลักเกณฑ์ระบบการเข้าใช้
งานระบบด้วยการยืนยันตัวตนผ่านระบบ Smart
Card/งานทะเบียนผู้มีสิทธิ อปท./การส่งใบเสร็จเบิก
ค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2562
2. ประชุมโครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทน
กับนายจ้าง ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ
3. อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ทรัพย์สินการจำหน่ายทรัพย์สินแนวทางการจัดทำงบ
ทรัพย์สินและป้องกันความเสี่ยงพร้อมวิธีการแก้ไข
ปัญหา
5. โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
6. โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Gp)
แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของสำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1. เข้าร่วมงานวันแห่งครอบครัว และสมัชชา
ครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2562

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๑

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
เพชรบูรณ์
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
10 - 11 มกราคม
2562

ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25 -26 พฤษภาคม
2562

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

2 - 4 กรกฎาคม
2562

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

10 - 12 กรกฎาคม
2562

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เพชรบูรณ์
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

ข้าราชการ
1

2

นางสิริไพบูลย์ ผดุงนึก

นางณัฐธยาน์ จันพินิจ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(รักษาราชการแทนปลัดฯ)

6

8

3

จ่าเอกวุฒิชัย ผลจันทร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

1

4

นางสาวอรอนงค์ กันใจ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

5

2. ประชุมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562
3. ประชุมสันนิบาตจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่
2/2562
4. ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบ
บริการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พื้นที่ปี 2561 - 2562
5. ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2562
6. ประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ
ประจำปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2/2562)
7. อบรมหลักสูตรการบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้
พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่
8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
เทศบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ หลักสูตรการฝึกอบรม
และการศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพและการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพัฒนา
ระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1. ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง)
แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ.2561-2562)
รอบทบทวน ประจำปี พ.ศ. 2563
2. อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. โครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการต้านโกง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

19 - 21 มิถุนายน
2562
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเขต 2 พิษณุโลก

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

จังหวัดเพชรบูรณ์

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ

7 - 9 สิงหาคม
2562
31 สิงหาคม - 3
กันยายน 2562
9 - 11 กันยายน
2562

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
สันนิบาตเทศบาลจังหวัด
เพชรบูรณ์
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

17 - 19 ธันวาคม
2561

จังหวัดเพชรบูรณ์

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

10 - 11 มกราคม
2562

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ที่

5

6

7

ชื่อ - นามสกุล

นางวิไล ยศปัญญา

นางสาววลัยพร ผดุงนึก

นางสาวนฤมล กมลรัตน์

ตำแหน่ง

นักทรัพยากรชำนาญการ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จำนวนครั้ง
ที่เข้ารับ
การอบรม

2

3

2

ชื่อโครงการ/หลักสูตร

หน่วยงานที่จัดการฝึกอบรม

ระยะเวลาที่เข้าอบรม

5. อบรมหลักสูตรการบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้
พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

31 สิงหาคม - 3
กันยายน 2562

1. ประชุมชี้แจงทบทวนหลักเกณฑ์ระบบการเข้าใช้
งานระบบด้วยการยืนยันตัวตนผ่านระบบ Smart
Card/งานทะเบียนผู้มีสิทธิ อปท./การส่งใบเสร็จเบิก
ค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2562
2. โครงการฝึกเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๑

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
2. โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" (
Local Integrity and Transparency) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
3. โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Gp) แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดเพชรบูรณ์

31 มีนาคม - 1
เมษายน 2562

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

8 - 10 พฤษภาคม
2562

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

10 - 12 กรกฎาคม
2562

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เพชรบูรณ์
สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เพชรบูรณ์

๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

1. เข้าร่วมงานวันแห่งครอบครัว และสมัชชา
ครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2562
2. โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการกระทำ
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีพิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปี 2562

8

นายประสาน บุญคล้าย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ

1

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

10

นางสาวพัทธนันท์ แก้ว
สุวรรณ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญ
การ

3

11

12

นายนพดล วงศ์
ศีลธรรม

นายทวีศักดิ์ จุมพลมา

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

3

3

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

จังหวัดเพชรบูรณ์

31 มีนาคม - 1
เมษายน 2562

1. ประชุมโครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทน
กับนายจ้าง ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ
2. ประชุมสัมมนา "นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม
พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร
3. โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
เพชรบูรณ์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ)
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

1. ประชุมชี้แจงซักซ้อมการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์เพื่อ
สนับสนุนการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2. การอบรมเรียนรู้โปรแกรมงานทะเบียนและบัตร
ใหม่ (เพิ่มเติม)
3. อบรมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งเชิงสมาฉันท์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

จังหวัดเดพชรบูรณ์ โดยศูนย์
บริหารการทะเบียนภาค 6

๒๖ มกราคม ๒๕๖๒

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6
สาขาเพชรบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

18 - 21 ตุลาคม
2561

จังหวัดเพชรบูรณ์

26 - 28 เมษายน
2562

1. อบรมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่าง
ตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกร
พิเศษ)
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคำนวณราคา
กลางงานก่อสร้างและการจัดทำราคากลางงาน
ก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
2 - 4 กรกฎาคม
2562

3 - 4 กันยายน
2562

ที่

จำนวนครั้ง
ที่เข้ารับ
การอบรม

ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง

ชื่อโครงการ/หลักสูตร

หน่วยงานที่จัดการฝึกอบรม

ระยะเวลาที่เข้าอบรม

3. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
พิเศษ สามัญวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

13

นางปาระวี ตะนะวิชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1

1. อบรมเชิงปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ
และการเขียนหนังสือราชการของบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

จังหวัดเพชรบูรณ์

20 - 21 สิงหาคม
2562

14

สิบเอกกิตติพงษ์ คำภา
แก้ว

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน

1

1. อบรมโครงการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการ
อพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ ภัยพิบัติ
ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เพชรบูรณ์

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

15

นางสาวอรพรรณ
เสียวสุข

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

2

1. อบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 36

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

25 - 30 พฤศจิกายน
2561

2. อบรมเชิงปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ
และการเขียนหนังสือราชการของบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

จังหวัดเพชรบูรณ์

20 - 21 สิงหาคม
2562

16

นางสาวพินิจ ยศปัญญา

ครู คศ 1

1

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะสูงขึ้น

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

4 - 7 สิงหาคม
2562

17

นางทองใบ

ครู คศ 1

1

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะสูงขึ้น

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

4 - 7 สิงหาคม
2562

18

นางสาววริวรรณ์
กุลพัฒน์เดชานนท์

ครู คศ 1

1

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ( SAR ) ประจำปี พ.ศ. 2562

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

19 - 21 สิงหาคม
2562

พูลศรีงาม

สรุปข้อมูลร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ได้รบั การฝึกอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อปี
ข้าราชการ
จำนวนข้าราชการทั้งหมด
เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด
สายงานทั้งหมด
สายงานที่เข้ารับการอบรม
คิดเป็นร้อยละ

20
18
16
14
87.5 %

คน
คน
สายงาน
สายงาน

-10๓. ระบบคาตอบแทนและสวัสดิการ
๓.๑ การดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตำบลท้ายดงมีการพิจารณา ความดีความชอบ
ใหกับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำปละ ๒ ครั้ง สวนพนักงานจางตามภารกิจ
ประเมินฯปละ ๒ ครั้ง แต่นํามาพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนการจางปละ ๑ ครั้ง และมีสวัสดิการสําหรับพนักงาน
เทศบาล คือ ไดสิทธิในการลาปวย ลาคลอด ลากิจสวนตัว ลาพักผอน ลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย ลาเชารับ
การตรวจเลือกหรือเขารับ การเตรีย มพล ลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ลาไปปฏิบัติงาน
ในองคการระหวางประเทศ ลาติดตามคูสมรส ลาไปชวยภริยาที่คลอดบุตร และลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
และสวัส ดิการสําหรับ พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป คือลาปวย ลากิจสวนตัว ลาพักผอน
ลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท หรือลาไป ประกอบพิธีฮัจย และการลาเข ารับการตรวจเลือก เขารับการเตรียมพล
เขารับการฝกวิชาการทหาร เข้ารับการทดลองเตรียมความพรอม
๓.๒ คาเชาบาน เทศบาลตำบลท้ายดงไดพิจารณาเบิกคาเชาบานใหพนักงานเทศบาลที่มีความจําเปน
และมีสิทธิที่จะเบิกคาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน ของขาราชการสวน ทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๓
๓.๓ คาศึกษาบุตร เทศบาลตำบลท้ายดง ได้พิจารณาเบิกจ่ายค่าศึกษาบุตรที่มีสิทธิที่จะเบิกค่าศึกษาบุตร
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. ระบบการประเมิน
การดําเนิน การในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตำบลท้ายดงไดยึดหลัก เกณฑและเงื ่ อ นไข
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559
๕. ระบบความกาวหนาในสายวิชาชีพ
การดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 จากการจัดข้าราชการสวนทองถิ่นเข้าสูประเภทตําแหนง
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไชเกี่ยวกับการ
บริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาล (เพิ ่ ม เติ ม ) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวั น ที ่ 30 ธั น วาคม ๒๕๕๘ ประกอบประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธัน วาคม ๒๕๕๗ และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน
๒๔๔๘ จึงสงผลให้ทุกตําแหนงมีความกาวหนาในสายวิชาชีพตามแผนความกาวหนาในสายงาน คือ
๑. สามารถเติบโตไดอยางอิสระในแตละ “แทง” ตามลักษณะงานที่แตกตางกัน เซน หากเปนงานวิชาการ
ก็สามารถเติบโตในความเชี่ยวชาญของงานวิชาชีพไมเกีย่ วข้องสัมพันธกันกับการเติบโตในสายงานบริหาร
๒. มีเงินคาตอบแทนที่สะทอนคางาน และเหมาะสมตามลักษณะงานที่แตกตางกันทั้งในเซิงปริมาณ และ
ความยุงยากทาทายของงาน อันจะเสริมสรางขวัญกําลังใจของขาราชการในองคกร
๓. มีรูปแบบในการประเมินผลงาน และความรู ทักษะและสมรรถนะที่โปรงใส เหมาะสมและเปนธรรม
มากขึ้น

-11๔. มีแนวทางในการพัฒนาที่เปนระบบในแตละตําแหนง แตละระดับขั้นงาน ตามความรู ทักษะและ
สมรรถนะที่ตองการ อาจจะทําใหชาราชการที่มีศักยภาพสูงเปนมืออาชีพ และเปนมาตรฐานสากล
๖. การรักษาไวและเกษียณ
การดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒5๖2 เทศบาลตำบลท้ายดงไดตั้งงบประมาณในขอบัญญัติรายจาย
ประจําปไวสําหรับการจายบําเหน็จบํานาญใหกับพนักงานเทศบาลหากมีการเกษียณอายุราชการ

บทที่ ๓
สรุปปจจัยแหงความสําเร็จ /ปญหาอุปสรรค และความตองการพัฒนา
เทศบาลตำบลท้ายดง ไดดําเนินการสํารวจรวบรวมขอมูลจนไดขอสรุปถึงปจจัยแหงความสําเร็จและ
ปญหาอุปสรรคในการบริหารและการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลท้ายดง สรุปไดดังนี้
๑. ปจจัยแหงความสําเร็จ
๑.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน
1.๒ บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุงเนนผลสําเร็จ
1.3 บุคลากรทํางานเนนผลสําเร็จ
1.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความเปนธรรม
1.5 มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
1.6 บุคลากรมีความสัมพันธที่ตีระหวางกันทั้งผูบริหารกับผูปฏิบัติงานและระหวางผูปฏิบัติงาน
ดวยกัน
1.7 สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีใหทันสมัยอยูเสมอ
๒. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
2.1 ระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกตางกันระหวางทองถิ่นกับสวนราชการอื่น เปนอุปสรรค
ตอการโอน (ยาย)
2.2 งบประมาณในการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาบุคลากรไมเพียงพอ
2.3 บุคลากรไมเพียงพอตอการดําเนินงาน
2.4 วัสดุ อุปกรณไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน
๓. สรุปผลการสํารวจขอมูลสภาพปญหาและความตองการฝกอบรมและพัฒนาของพนักงานเทศบาล
๓.๑ การหาความจําเปนในการฝกอบรมหรือการกําหนดความตองการฝกอบรม การกําหนด
ความตองการในการฝกอบรมจะอยู บนพื้นฐานของความตองการจากองคกร ซึ่งจะพิจารณาจากนโยบายของ
องคกรในดานการพัฒนาบุคลากร และนโยบายดานการฝกอบรม ซึ่งหมายรวมถึงนโยบายจากสำนักงาน ก.พ.
ในดานของการพั ฒ นาบุ ค ลากร และแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของกระทรวงการคลั ง รวมถึ ง การหาข อมู ล วา
กลุ มบุคลากรเปาหมายที่จะตองเชารับการฝกอบรมจะตองเปนกลุ มใด ตําแหนงใด มีจํานวนมากนอยเพียงใด
และควรจะตองเปนการจัดการฝกอบรมภายในหนวยงาน หรือสงเข้า รับการฝกอบรม ภายนอกหนวยงาน
และวิเคราะหถึงสภาพการณที่เปนปญหา และสภาพการณที่จําเปนตอการฝกอบรม การวิเคราะหหาความ
จําเปนในการฝกอบรมสามารถดําเนินการไดดังตอไปนี้
๓.๑.๑ กําหนดจากขอกําหนดของตําแหนงงาน องคกรควรจะตองวิเคราะหหาความจําเปน
ในการฝกอบรมของบุคลากรจาก ขอกําหนดของงานโดยมีขั้นตอนดังนี้

-13๓.๑.๑.๑ การกําหนดหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับ Job Competencies เนื่องจากแตละ
ตําแหนงงาน มีอํานาจหนาที่และความรับผิดขอบแตกตางกันออกไป ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองจัดหลักสูตรการ
ฝกอบรมใหสอดคลองกับความรู ทักษะ และความสามารถของผู ที่ดํารงตําแหนงแตละประเภท เพื่อบงบอกวา
ผูดํารงตําแหนงตองเขารับการฝกอบรมหลักสูตรใดบาง หรือสามารถเรียกไดอีกชื่อวา Training Road Map
๓.๑.๑.๒ การกําหนดหลักสูตรฝกอบรมโดยประเมินจากความสามารถของผู ดํารงตําแหนง
(Competency Assessment) การกําหนดหลักสูตรฝกอบรม โดยวิธีการนี้ เพื่อใหทราบวาผูดํารงตําแหนงแตละ
คนมีความเปนตองเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดบาง ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดหลักสูตรฝกอบรม ใหแกแตละบุคคล
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และตรงตามความตองการสูงสุด
๓.๑.๒ กําหนดหลักสูตรฝกอบรมจากปญหาในการทํางานปที่ผ านมา การกําหนดหลักสูตร ฝกอบรม
โดยวิเคราะหจากปญหาในการทํางานจากปที่ผ านมา เพื่อเปนการวิเคราะหถึงสภาพการณที่องคกรเปนอยู ใน
ปจจุบันวามีส วนใดที่ควรไดรับการแก้ไข หรือปรับปรุงบาง ซึ่งในประการแรก ผู ปฏิบัติหนาที่ด านการฝกอบรม
จําเปนจะตองคนหาปญหาในรอบปที่ผานมา โดยพิจารณาจากประเด็นปญหาตางๆภายในองคกรในปที่ผานมา
อาจใชการสํารวจโดยแบบสอบถาม หรือ การสัมภาษณ เมื่อสํารวจไดปญหาแลวขั้นตอนตอไปคือการ แบงกลุม
ของปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหการวางแผนโครงการตางๆในการฝกอบรม เปนไปอยางมีระเบียบแบบแผนและ
สามารถบริหารจัดการไดอยางไมซับซอน และลําดับตอไปคือ การวิเคราะหวาปญหาตางๆเหลานั้น เกิดขึ้นจาก
สาเหตุใดบาง และมีความถี่ของการเกิดขึ้นบอยครั้งเพียงใด และมีการแกไขปญหาใหแลวเสร็จไปแลวหรือไม และ
ปญหาที่เกิดจะสามารถใชวิธีการฝกอบรมชวยแก้ไขไดหรือไม จากนั้นจึงนําผลที่ไดมาใชเปนฐานขอมูลในการ
บริหารจัดการวางแผนหลักสูตรฝกอบรมตอไป
๓.๑.๓ การกําหนดหลักสูตรฝกอบรมจากขอกําหนดของทางราชการ หรือจากกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระทรวงการคลังเปนหนวยงานภาครัฐ และการปฏิบัติส วนใหญตองอยู่ภายใตกฎระเบียบและ
นโยบายจากสํานักงาน ก.พ. ดังนั้น การกําหนดหลักสูตรฝกอบรมในแตละป ผูปฏิบัติงานจําเปนจะตองทราบถึง
กฎเกณฑขอบังคับตางๆที่เกิดขึ้น และ/หรือมีความเกี่ยวชองโดยตรงกับ ชาราชการ/ พนักงานภายในองคกร
รวมถึงตองทราบนโยบายตางๆจากสํานักงาน ก.พ. ที่สงให กระทรวงการคลัง นําไปยึดถือและปฏิบัติตาม
๓.๑.๔ การกําหนดหลักสูตรฝกอบรมจากกลยุทธตางๆขององคกร การกําหนดหลักสูตรฝกอบรมจาก
กลยุทธของกระทรวงการคลัง ถือเปนวัตถุประสงคลําดับตนๆ ของการจัดการฝกอบรมในแตละโครงการ เนื่องจาก
กลยุทธตางๆของกระทรวงการคลังที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลนั้น ถื อเปนประเด็นหลักที่แตละสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงการคลังจะตองนํามาพิจารณาเพื่อ บริห ารจัดการ โครงการตางๆในความรับผิดชอบของ
กระทรวงการคลังไดตรงตามวัตถุประสงคขององคกร
๓.๒ การสรางหลักสูตรการอบรม เปนขั้นตอนของการกําหนดรายละเอียดของการฝกอบรม โดยจะตอง
จัดทํารายการตางๆ ประกอบดวย กฎระเบียบตางๆทางราชการ และขอบังคบัทางกฎหมาย นโยบายของสวน
ราชการ งบประมาณของ หลักสูตร ระยะเวลาในการจัดหลักสูตร และความพร อมของบุคลากร สําหรับเกณฑ
ในการเลือกวิธีการในการ ฝกอบรม ประกอบดวย วัน เวลา สถานที่ คาใชจาย วัตถุประสงคในการฝกอบรม
กลุ มเปาหมายในการฝกอบรม ระยะเวลาในการฝกอบรม การประเมินและการรับรองผลการฝกอบรม จากนั้น
จึงนํารายละเอียดของการฝกอบรม มาพิจารณาคู กับนโยบายและความตองการขององคกรในการฝกอบรม และ
วัตถุประสงคของการฝกอบรม สําหรับ กรณีที่สงบุคลากรไปอบรมภายนอกหนวยงานจะตองพิจารณาหนวยงานที่
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รายละเอียดตางๆประกอบกัน
๓.๓ การกํ า หนดโครงการอบรม การกํ า หนดโครงการฝ กอบรม คื อ การวางแผนการดํ า เนิ น การ
ฝกอบรมอยางเปนขั้นตอน โดยการเขียนเปนลายลักษณอักษร โดยระบุรายละเอียดและเหตุผลทั้งหมด ประกอบ
ดวยเหตุผลความจําเปนในการจัดฝกอบรม วัตถุประสงคในการฝกอบรม หลักสูตร หัวขอวิชาตางๆ วิทยากร
กลุ มเปาหมายที่จะเขารับ การ ฝกอบรม วัน เวลา สถานที่ในการฝกอบรม ประมาณการคาใชจาย ตลอดจน
รายละเอียดดานการบริหารและธุรการตางๆ อาทิ กฎระเบียบทางราชการ ประกาศ ขอบังคับตางๆที่เกี่ยวชอง
รวมถึงการจัดการดานการเงินและพัสดุ ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม
๓.๔ การบริหารโครงการฝกอบรม ผู ปฏิบัติงานควรมีความเขาใจหลักการบริหารงานฝกอบรม และมี
บทบาทหลักในการอํานวยความสะดวกใหกับวิทยากรในการจัดการฝกอบรมใหกับบุคลากร ทั้งในดานสถานที่
โสตทัศนูปกรณ วัสดุ อุปกรณ วัสดุอุปกรณ การเงิน ฯลฯ และตองดําเนินงานในฐานะผูจัดการโครงการ ทําหนาที่
ควบคุมการฝกอบรมใหดําเนินไปตามกําหนดการ และสามารถแก้ไชสถานการณเฉพาะหนาไดทันทวงที
๓.๕ การประเมินและติดตามผลการอบรม การประเมินผลที่จัดทําขึ้นเพื่อตรวจสอบว า การฝกอบรม
ไดบรรลุวัตถุประสงคขององคกร และผู เขารับการฝกอบรม ขอมูลที่นํามาใชในการประเมินผล คือ รายละเอียด
ความตองการและแผนการฝกอบรม รวมทั้งบันทึกตางๆ ที่ไดจากการจัดฝกอบรม การประเมินผลตองนําเกณฑ
ในรายละเอียดแผน ฝกอบรมมาพิจารณา มีการรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงาน รายละเอียดในรายงานควร
ประกอบดวย รายละเอีย ดความ ตองการฝกอบรม หลักเกณฑในการประเมิน การวิเคราะหขอมูล และการ
แปลผล สรุปผล ขอเสนอแนะสําหรับการ ปรับปรุง และแนวทางแกไขปญหาตางที่เกิดขึ้น การประเมินผลแบงเปน
๒ รูปแบบคือ
๑. การประเมินผลการฝกอบรมระยะสั้น เปนการประเมินทันทีหรือในชวงเวลาหลังสิ้นสุด การฝกอบรม
โดยใชขอมูลที่ไดรับจากผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับวิธีการฝกอบรม ความรู และทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรม
๒. การประเมินผลการฝกอบรมระยะยาว เปนการประเมินผลหลังจากผูเขารับการฝกอบรม ไดปฏิบัติงาน
ระยะหนึ่งแลว โดยดูจากประสิทธิผลของงานและผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
ดังนั้นจึงสรุปไดวาพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลตองการที่จะพัฒนาตนเองโดยการฝกอบรม
การประชุมการสัมมนา การประชุมประจําเดือนในการถายทอดความรู การมอบหมายงาน การสอนงาน การให
คําปรึกษา โดยโครงการหลักสูตรหรือเรื่องที่ตองการพัฒนาเปนโครงการ/หลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่
ที่รับผิดชอบหรือการพัฒนาเพื่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อความกาวหนาในสายงาน โดยระยะเวลาที่ตองการ คือ
ไตรมาสสอง (ม.ค. ๖2- มี.ค.๖2) ซึ่งพนักงานทุกคนตองการพัฒนาตนเองโดยมีวัตถุประสงคและคาดหวังผล/สิ่งที่
ไดรับหรือประโยชนจากการพัฒนาตนเองดังนี้
๑. ประโยชนสําหรับตนเอง
1. เพื่อมีกรอบการประโยชนสําหรับทีมงานเพื่อนรวมงาน และประโยชนสําหรับองคการ
2. มีการวิเคราะหเปาหมายกับสิ่งที่ตนเองเปนอยู
3. มีการวางแผนการพัฒนาอยางมีรูปแบบ
4. มีแผนการพัฒนาศักยภาพชองตนเองเพื่อแชงชันไดทั้งในและนอกองคกร

-155. มีแนวทางการทํางานรูปแบบใหมๆ
6. มีแผนการดําเนินชีวิต
๒. ประโยชนสําหรับองคกรและเพื่อนรวมงาน
๑. สรางทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาตนเอง
๒. ใชเปนกรอบในการบริหารงานบุคคล
๓. สรางการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน
4. สรางขีดความสามารถในการแชงชันใหกับองคกรไดอยางดี
5. ระบบการทํางานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
จึงสรุปไดวาการพัฒนาบุคลากรจึงตองพิจารณาคัดเลือกบุคลากรใหเชารับการอบรม/ ประชุม/
สัมมนาโครงการหรือหลักสูตรเกี่ยวกับหรือเกี่ยวชองกับการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ หรือตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง ซึ่งโครงการหรือหลักสูตรที่จะเชารับการพัฒนานั้น เทศบาลตำบลท้ายดงอาจจะดําเนินการเองหรือ
จัดสงบุคคลเข้ารับการการอบรม/ประชุม/สัมมนาโครงการหรือหลักสูตรชองหนวยงานอื่นได

