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คํานํา 
 

  การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลหนองขนาน เพ่ือให�สอดคล�องกับ
อํานาจหน�าท่ี ความรับผิดชอบตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนาให�บุคลากรของเทศบาลได�รับ
ความรู�ในเรื่องของระเบียบ ข�อกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติราชการ ตามบทบาทหน�าท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือให�เป&นผู�มีความรู� ความสามารถ โดยได�กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากร
ของเทศบาลตําบลหนองขนานไว�หลายด�าน ท้ังด�านความรู�พ้ืนฐานการปฏิบัติราชการ ด�านการพัฒนา
ความรู� ทักษะเฉพาะของแต4ละตําแหน4ง ด�านการบริหารและด�านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 
ให�สอดคล�องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตําบลหนองขนาน รวมท้ังให�เหมาะสมกับภาระ
ค4าใช�จ4ายของเทศบาลตําบลหนองขนาน 
  เทศบาลตําบลหนองขนาน จึงจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.2558-
2560) เพ่ือใช�เป&นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ให�ได�รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถปฏิบัติหน�าท่ี
ได�อย4างมีประสิทธิภาพ สนองนโยบายของรัฐ นโยบายผู�บริหาร และสามารถแก�ไขปGญหาและ
ตอบสนองความต�องการของประชาชนได� เกิดผลสัมฤทธิ์ต4อภารกิจได�อย4างมีประสิทธิภาพ คุ�มค4า   
เกิดประโยชน;ต4อท�องถ่ินอย4างยั้งยืน โดยได�กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับพนักงานเทศบาล     
แต4ละตําแหน4ง ให�ได�รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ ท้ังในด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ     
ด�านการพัฒนางานในหน�าท่ีความรับผิดชอบ ด�านความรู�และทักษะเฉพาะของงานในแต4ละตําแหน4ง 
ด�านการบริหารและด�านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลตําบลหนองขนาน            
โดยครอบคลุมถึงฝMายบริหาร ฝMายสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง    
ให�สอดคล�องกับบทบาท อํานาจหน�าท่ี และภารกิจของเทศบาลตําบลหนองขนาน ต4อไป 
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แผนแผนการการพัฒนาพัฒนาพนักงานพนักงานเทศบาลเทศบาล  
ของเทศบาลของเทศบาลตําบลหนองขนานตําบลหนองขนาน  

(พ.ศ.(พ.ศ.25525588  --  25256060))    
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

 ด�วยรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทยได�บัญญัติให�องค;กรปกครองส4วนท�องถ่ินมีความเป&น
อิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต�องการและความเหมาะสมของท�องถ่ิน ภายใต�กระแส     
แห4งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด�านเทคโนโลยี การบริหารจัดการยุคใหม4 ผู�นําหรือ
ผู�บริหารองค;กรต�องมีความต่ืนตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต4างๆ โดยเฉพาะการเร4งรัด
พัฒนาทรัพยากรมนุษย;และองค;กร การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพ่ือแสดงหารูปแบบใหม4ๆ   
ท่ีเป&นระบบมีมาตรฐานเพ่ือนํามาพัฒนาองค;กร จึงนําไปสู4แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู�
ภายในองค;กร เพ่ือให�องค;กรสามารถนําไปใช�เพ่ือพัฒนาความรู�ภายในองค;กรได�อย4างมีประสิทธิภาพ
และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู�ด�านใหม4ๆ มาใช�กับองค;กรนั้นๆ ได�อย4างเหมาะสม 
 พระราชกฤษฎีกาว4าด�วยหลักเกณฑ;และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
มาตรา 11 ระบุดังนี้ 
 “ส4วนราชการ มีหน�าท่ีพัฒนาความรู�ในส4วนราชการเพ่ือให�มีลักษณะเป&นองค;กรแห4งความรู�
อย4างสมํ่าเสมอ โดยต�องรับรู�ข4าวสารและสามารถประมวลผลความรู�ในด�านต4างๆ เพ่ือมาประยุกต;ใช�ใน
การปฏิบัติราชการได�อย4างถูกต�อง รวดเร็วและเหมาะสมต4อสถานการณ; รวมท้ังต�องเสริมสร�างและ
พัฒนาความรู� ความสามารถ สร�างวิสัยทัศน;และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของข�าราชการในสังกัดให�เป&น
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีความรู�ร4วมกัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของส4วน
ราชการให�สอดคล�องกับการบริหารราชการให�เกิดผลสัมฤทธิ์" 
 "ในการบริหารงานราชการแนวใหม4ส4วนราชการจะต�องพัฒนาความรู�ความเชี่ยวชาญให�
เพียงพอแก4การปฏิบัติงาน ให�สอดคล�องกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย4างรวดเร็ว ของ
ต4างประเทศท่ีมีผลต4อประเทศไทยโดยตรง ซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ จะต�อง
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเติมเสียใหม4 จากการท่ียึดแนวความคิดว4าต�องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ี
วางไว� ต้ังแต4อดีตจนต4อเนื่องถึงปGจจุบัน เส�นการสร�างความคิดใหม4ๆตามหลักวิชาการสมัยใหม4 และ
นํามาปรับใช�กับการปฏิบัติราชการอยู4ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเป&นหลักการว4า
ส4วนราชการต�องมีการพัฒนาความรู� เพ่ือให�มีลักษณะเป&นองค;กรแห4งการเรียนรู�อย4างสมํ่าเสมอ โดยมี
แนวปฏิบัติดังนี้ 
 1. ต�องสร�างระบบให�สามารถรับรู�ข4าวสารได�อย4างกว�างขวาง 
 2. ต�องสามารถประมวลผลความรู�ในด�านต4างๆ เพ่ือนํามาประยุกต;ใช� ในการปฏิบัติราชการ
ได�อย4างถูกต�อง รวมเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ;ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 3. ต�องมีการส4งเสริมและพัฒนาความรู�ความสามารถ สร�างวิสัยทัศน;และเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของข�าราชการ เพ่ือให�ข�าราชการทุกคนผู�มีความรู�ความสามารถในวิชาการสมัยใหม4ตลอดเวลา 
มีความสามารถในการปฏิบัติหน�าท่ีให�เกิดประโยชน;สูงสุดและมีคุณธรรม 
 4. ต�องมีการสร�างความมีส4วนร4วมในหมู4ข�าราชการให�เกิดการแลกเปลี่ยนความรู�ซ่ึงกันและกัน
เพ่ือการนํามาพัฒนาใช�ในการปฏิบัติราชการร4วมกันให�เกิดประสิทธิภาพ" 
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 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ;และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 5 ธันวาคม 2545 ส4วนท่ี 4 เรื่องการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ข�อ 288 - 326 กําหนดให�เทศบาลมีการพัฒนาผู�ได�รับการบรรจุเข�ารับการเป&นพนักงาน
เทศบาล ก4อนมอบหมายหน�าท่ี ให�ปฏิบัติเพ่ือให�รู�ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาทและหน�าท่ีของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย;
ทรงเป&นพระประมุข  และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป&นพนักงานท่ีดี โดยเทศบาลต�องดําเนินการพัฒนา
ให�ครบตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กําหนด เช4น การพัฒนาความรู�
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให�ใช�วิธีการฝTกอบรมในห�องฝTกอบรม การฝTกอบรมทางไกล หรือการ
พัฒนาตนเองก็ได� หากเทศบาลมีความประสงค;จะพัฒนาเพ่ิมเติมให�สอดคล�องกับความจําเป&นในการ
พัฒนาของแต4ละเทศบาล กําหนดเป&นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจําเป&นท่ีเทศบาล
พิจารณาเห็นว4าเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน�าท่ีให�เทศบาล
สามารถเลือกใช�วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได� และอาจจะกระทําได�โดยสํานักงานคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ) เทศบาลต�นสังกัด หรือสํานักงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ร4วมกับเทศบาลต�นสังกัด หรือเทศบาลต�นสังกัด ร4วมกับส4วน
ราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได� 
 ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ;และ
วิธีการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 5 ธันวาคม 2545 ส4วนท่ี 4 เรื่อง การพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ข�อ 299 กําหนดให�เทศบาลจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ทักษะ 
ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมจริยธรรม อันจะทําให�การปฏิบัติหน�าท่ีราชการในตําแหน4งนั้นได�อย4างมี
ประสิทธิภาพ ในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ต�องกําหนดตามกรอบของแผนแม4บทการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด ประกอบด�วย ความรู�
ท่ัวไปในด�านศีลธรรม โดยให�กําหนดเป&นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีระยะเวลา 3 ปU ตาม
กรอบของแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล 
 เทศบาลตําบลหนองขนานเห็นว4าบุคลากรเป&นทรัพยากรท่ีมีความสําคัญและจําเป&นในการ
บริหารจัดการองค;กร การให�ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรจึงเป&นเรื่องท่ีสําคัญท่ีถือเป&นนโยบายท่ี
ผู�บริหารองค;กรต�องให�ความสําคัญและทําการพัฒนาอย4างต4อเนื่อง จึงได�จัดทําแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ตามประกาศหลักเกณฑ;และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี        
5 ธันวาคม 2545 ส4วนท่ี 4 ข�อ 288– 326 เพ่ือใช�เป&นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล    
ตําบลหนองขนาน เป&นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู�บริหาร อีกท้ังยังเป&นการพัฒนา       
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองขนาน    
ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได�อย4างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2.  วัตถุประสงค3การพฒันาบุคลากร 
 
 2.1  เพ่ือให�บุคลากรได�รับการพัฒนาความรู�ความเข�าใจและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ;
ในการปฏิบัติงานซ่ึงกันและกัน เน�นกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเองให�เกิดข้ึนกับบุคลากรของ
เทศบาลตําบลหนองขนาน 
 2.2  เพ่ือให�บุคลากรมีการจัดการองค;ความรู� (KM) และทักษะความเชี่ยวชาญในงานท่ี
รับผิดชอบ สามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศได�  
 2.3 เพ่ือนําความรู�ท่ีมีอยู4ภายนอกองค;กรมาปรับใช�กับเทศบาลตําบลหนองขนาน  
 2.4 เพ่ือให�บุคลากรของเทศบาลตําบลหนองขนานปฏิบัติงานอย4างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน 
 2.5  เพ่ือให�บุคลากรเป&นผู�มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความ
ซ่ือสัตย;สุจริต และภักดีต4อองค;กร 
 

3.  เป5าหมายการพัฒนาบุคลากร 
 

 เป5าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรของเทศบาลตําบลหนองขนาน ประกอบด�วย ผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภา
ท�องถ่ิน พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างทุกคน ได�รับการพัฒนาเพ่ิมความรู� ทักษะ 
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 เป5าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลหนองขนานทุกคนท่ีได�เข�ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูน
ความรู� ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรู�ท่ีได�มาใช�ประโยชน;ในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือบริการประชาชนได�อย4างมีประสิทธิภาพและเป&นไปตามแนวทางการบริหารจัดการ
บ�านเมืองท่ีดี 
 

4.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร 
 

 คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลตําบลหนองขนาน  เห็นสมควร
ให�จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยให�มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในด�านต4างๆ ดังต4อไปนี้ 
 4.1  การกําหนดหลักสูตร วิธีการพัฒนา  ระยะเวลา และงบประมาณในการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ให�มีความสอดคล�องกับตําแหน4งและระดับตําแหน4งในแต4ละสายงาน ท่ีดํารงอยู4ตามกรอบ
แผนอัตรากําลัง 3 ปU 
 4.2  บุคลากรของเทศบาลตําบลหนองขนาน  ต�องได�รับการพัฒนาความรู� ความสามารถใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย4างน�อย ปUละ 1 ครั้ง หรือตามท่ีผู�บริหารท�องถ่ิน
เห็นสมควร  ดังนี้ 
  (1)  หลักสูตรความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
  (2)  หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน�าท่ีรับผิดชอบ 
  (3)  หลักสูตรความรู� และทักษะของงานในแต4ละตําแหน4ง 
  (4)  หลักสูตรด�านการบริหาร 
  (5)  หลักสูตรด�านคุณธรรมและจริยธรรม 



 

�. ขั�นตอนการดาํเนินการพฒันาบุคลากรของเทศบาล 
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 4.3  วิธีการพัฒนาบุคลากร  ให�เทศบาลตําบลหนองขนาน เป&นหน4วยงานดําเนินการเอง 
หรือหน4วยงานอ่ืนดําเนินการ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได� ตามความจําเป&น และความเหมาะสม  
ดังนี้ 
  (1)  การปฐมนิเทศ 
  (๒)  การฝTกอบรม 
  (3)  การศึกษาหรือดูงาน 
  (4)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
  (5)  การสอนงาน การให�คําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 

4.4  มีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลอย4างชัดเจน แน4นอน โดยคํานึงถึงความประหยัด คุ�มค4า เพ่ือให�การพัฒนาบุคลากรเป&นไป
อย4างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 
 
 
 

1. เตรียมการและวางแผนการพัฒนาบุคลากร 
(1) แต4งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลหนองขนาน 
(2) พิจารณาเหตุผลและความจําเป&นในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล โดยศึกษา 

วิเคราะห;จากบุคลากรในสังกัดว4าตําแหน4งใด และระดับใดสมควรได�รับการพัฒนาในด�านใดบ�าง จึงจะ
ปฏิบัติงานได�สําเร็จอย4างมีประสิทธิภาพตามท่ีเทศบาลกําหนดไว� 

(3) กําหนดประเภทของความจําเป&น ได�แก4 ด�านความรู�ท่ัวไปในการปฏิบัติงานเฉพาะ
ของแต4ละตําแหน4ง ด�านการบริหาร ด�านคุณสมบัติส4วนตัวของบุคลากรเทศบาล และด�านคุณธรรม
และจริยธรรม 

2. การดําเนินการพัฒนา 
(1) การเลือกวิธีการพัฒนาผู�อยู4ใต�บังคับบัญชาท่ีเหมาะสม เม่ือผู�บังคับบัญชาต�องการ 

พัฒนาผู�ใต�บังคับบัญชา จากการหาความจําเป&นในการพัฒนาแล�ว ผู� บังคับบัญชาสามารถจับ
กลุ4มเปNาหมาย และเรื่องท่ีจําเป&นต�องได�รับการพัฒนา และเลือกประเด็นท่ีจะให�มีการพัฒนา        
โดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสม เช4น การให�ความรู�เพ่ิมเติม การฝTกอบรม  
หรือการสัมมนา เป&นต�น 

(2) วิธีการพัฒนาผู�ใต�บังคับบัญชา ผู�บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู�ใต�บังคับบัญชาท่ีต�อง
ได�รับการพัฒนาได�หลายวิธี โดยอาจจัดทําเป&นโครงการเพ่ือดําเนินการเอง หรือส4งตัวบุคคลเข�ารับการ
ฝTกอบรมสัมมนากับหน4วยงานต�นสังกัด หรือหน4วยงานราชการอ่ืนท่ีมีความรู�ความชํานาญเฉพาะด�าน 
เป&นผู�ดําเนินการ 

รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนภาพแสดงข้ันตอนการ
ดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลหนองขนาน 

 
 
 
 



 

ส้ินสุด 
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แผนภาพแสดงข้ันตอนการดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลหนองขนาน 

 

     
     เริ่มต�น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การเตรียมการและการวางแผน 
1.1 แต4งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
1.2 พิจารณาเหตุผลและความจําเป&น 
1.3 กําหนดประเภทของความจําเป&น 

2. การดําเนินการ/วิธีการดําเนนิการ 
การดําเนินการโดยอาจดําเนินการเอง หรือร4วมกับหน4วย 

ราชการอ่ืน หรือว4าจ�างองค;กรท่ีมีความรู�เฉพาะด�านมาดําเนินการและ
เลือกรูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสม เช4น 
 � การปฐมนิเทศ 
 � การศึกษาดูงาน 
 � การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 � การสอนงาน การให�คําปรึกษา 
 � วิธีการอ่ืนๆ  

 

3. การติดตามและประเมินผล 
จัดให�มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล มีระบบ

ตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพ่ือให�ทราบถึงความสําเร็จของการ
พัฒนาความรู� ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของผู�
เข�ารับการพัฒนา 
   



 

6. ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาพนักงาน
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1. วิเคราะห;ปGญหาท่ีได�จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนปGญหาท่ีเกิดข้ึน
ของเทศบาลตําบลหนองขนาน 

2. พิจาณาว4า ณ จุดใดของหน4วยงานท่ีสมควรต�องจัดให�มีการฝTกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการทํางาน พร�อมท้ังสํารวจความต�องการในการฝTกอบรมเพ่ิมเติมจากบุคลากรของเทศบาล 

3. ดําเนินการเสนอเรื่องต4อผู�บริหารเพ่ือให�พิจารณาสั่งการ 
4. ประเมินความจําเป&นท่ีต�องมีการฝTกอบรมและจัดลําดับความสําคัญก4อนหลัง 
5. ฝTกบุคลากรไปฝTกอบรม และจัดทําโครงการฝTกอบรมท่ีได�รับความเห็นชอบจาก

ผู�บังคับบัญชา 
6. ดําเนินการฝTกอบรมตามโครงการท่ีได�วางแผนไว�ข�างต�น 
7. ประเมินผล 
8. รายงานผลการดําเนินงาน 

 

  ในการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีความจําเป&นอย4างยิ่งท่ีจะต�องได�รับการพัฒนาอย4าง
ต4อเนื่องตลอดการทํางานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให�การทํางานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ทําให�พนักงาน
เทศบาลมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงในการพัฒนาบุคลากรในองค;กรจะต�องเริ่มจากการเข�า
มาเป&นเจ�าหน�าท่ีของรัฐจนถึงสิ้นสุดวาระในการดํารงตําแหน4ง ซ่ึงพนักงานเทศบาลต�องได�รับการ
ประกันคุณภาพ อาจแยกได�เป&น 4 องค;ประกอบตามวงจร ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

การพัฒนา 

การประเมิน 
คุณภาพจากผลงาน 

การตอบแทน 
และยกย=อง 

ความก.าวหน.า 
ในตําแหน=ง 
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 1. การพัฒนาพนักงานเทศบาล จะต�องได�รับการพัฒนาเป&นระยะ ต้ังแต4ได�รับการบรรจุ
แต4งต้ังใหม4ตลอดช4วงอายุของการรับราชการ ซ่ึงการพัฒนาอาจทําได�หลายวิธี เช4น การปฐมนิเทศ การ
ฝTกอบรม การศึกษาด�วยตนเอง การศึกษาดูงานเป&นต�น เทศบาลต�องสนับสนุนให�มีการพัฒนาและ
ลงทุนทรัพยากรมนุษย;ขององค;กร 
 2. การประเมินคุณภาพจากการปฏิบัติงาน ซ่ึงได�รับการประเมินอย4างยุติธรรม         
ในรูปแบบคณะกรรมการ ซ่ึงมีบุคคลภายนอกเข�าร4วมการประเมินแบบมีส4วนร4วม 
 3. ความก�าวหน�าในตําแหน4งหน�าท่ีการงาน จะต�องเป&นไปตามการประเมินผลคุณภาพ
ของงาน หากคุณภาพออกมาดี ควรได�รับผลตอบแทนในทางท่ีดีข้ึน หากไม4เป&นท่ีพอใจ ให�ปรับเปลี่ยน
งานท่ีถนัดกว4า หรือกลับไปพัฒนาใหม4 
 4. การตอบแทนและการยกย4อง เป&นองค;ประกอบท่ีสําคัญท่ีจะสร�างขวัญและกําลังใจ
ให�กับพนักงานเทศบาลและลูกจ�าง กับผลงานหรือคุณภาพงานท่ีทําคุณประโยชน;ให�กับองค;กรและ
สังคม เป&นการปรับเงินเดือน เลื่อนตําแหน4ง ยกย4องเชิดชูเกียรติเป&นท่ียอมรับของผู�บังคับบัญชา 
พนักงานเทศบาล และประชาชน 
 
 



 

7.  ข.อมูลด.านบุคลากร 
 

 
โครงสร.างการแบ=งส=วนราชการของโครงสร.างการแบ=งส=วนราชการของเทศบาลเทศบาลตําบลหนองขนานตําบลหนองขนาน  ((เทศบาลเทศบาลขนาดขนาดเล็กเล็ก))  

 
ปลัดเทศบาล 

นักบริหารงานเทศบาล ๗ 

สํานกัปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานทั่วไป ๖ 

  
1.1 งานธุรการ  
1.2 งานการเจ�าหน�าที่   
1.3 งานวิเคราะห;นโยบายและแผน  
1.4 งานนิติการ  
1.5 งานปNองกันและบรรเทา   
      สาธารณภัย     
1.6 งานประชาสัมพันธ; 
1.7 งานทะเบียนราษฏรและบัตร  
      

กองคลัง 
นักบริหารงานคลัง 6 

 
๑. งานการเงินและบัญชี 
๒. งานทะเบียนทรัพย;สิน
และพัสด ุ
4. งานพัฒนารายได� 
5. งานแผนที่ภาษี 
 

กองช=าง 
นักบริหารงานช=าง 6 

 
 ๑. งานวิศวกรรม 
 2. งานผังเมืองและควบคุม 
     อาคาร 
3. งานสาธารณูปโภค 
4. งานสวนสาธารณะ 
 

กองการศึกษา 
นักบริหารงานการศึกษา 6 

  
๑. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๒. งานสังคมสงเคราะห; 
3. งานส4งเสริมอาชีพและพัฒนา 
    สตร ี
4. งานสุขาภิบาลและอนามยั
สิ่งแวดล�อม 
5. งานส4งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข 
6. งานควบคุมและจัดการ
สิ่งแวดล�อม 
  7. งานปNองกันและควบคุม
โรคตดิต4อ 
        

กองสวัสดิการสังคม 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๖ 

  
๑. งานบริหารการศึกษา     
๒. งานส4งเสริมการศึกษา   
   ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 

กองส=งเสรมิการเกษตร 
นักบริหารงานการเกษตร 

 
1. งานบริหารการเกษตร  
 
 

หน=วยตรวจสอบภายใน 
เจ.าหน.าที่ตรวจสอบภายใน 4 
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ภารกิจ อํานาจหน.าท่ีของเทศบาลตําบลหนองขนาน 
 

ภารกิจ อํานาจหน�าท่ีของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมท้ังท่ีได�แก�ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ให�แก4องค;กรปกครองส4วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 
และตามกฎหมายของการปกครองส4วนท�องถ่ิน เพ่ือให�ทราบว4าเทศบาลมีอํานาจหน�าท่ีท่ีจะเข�าไปแก�ไขปGญหา
ในพ้ืนท่ีให�ตรงกับความต�องการของประชาชน โดยได�กําหนดสภาพปGญหาและภารกิจใหม4 เป&น 7 ด�าน ซ่ึงตาม
ภารกิจดังกล4าวกําหนดอยู4ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมท้ังท่ีได�แก�ไขเพ่ิมเติมและพระราชบัญญัติ
กําหนดและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก4องค;กรปกครองส4วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 จากภารกิจอํานาจ
หน�าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแผนการกระจายอํานาจให�แก4องค;กรปกครองส4วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 เทศบาลตําบลหนองขนานจึงได�กําหนดภารกิจอํานาจหน�าท่ีให�ตรงกับสภาพปGญหาของท�องถ่ิน 
ดังนี้ 

1. ด.านโครงสร.างพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเก่ียวข�องดังนี้ 
(1) จัดให�มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก   
(2) จัดให�มีและบํารุงการไฟฟNาหรือแสงสว4างโดยวิธีอ่ืน   
(3) จัดให�มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา   
(4) ให�มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
(5) การสาธารณูปโภคและการก4อสร�างอ่ืนๆ   
(6) การสาธารณูปการ    
(7) การขนส4งและวิศวกรรมจราจร   
2. ด.านส=งเสริมคุณภาพชีวิต    มีภารกิจท่ีเก่ียวข�องดังนี้ 
(1) ส4งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และการจัดการศึกษา  
(2) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล   
(3) การปNองกันโรคและระงับโรคติดต4อ  
(4) ส4งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ และผู�พิการ   
(5) การสังคมสงเคราะห; และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู�ด�อยโอกาส  
(6) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้าํ ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอย       และ   
     สิ่งปฏิกูล  
(7) การควบคุมการเลี้ยงสัตว;  
(8) จัดให�มีและควบคุมการฆ4าสัตว;  
(9) จัดให�มีการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
(10) จัดให�มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ4อนหย4อนใจ  
(11) การส4งเสริมกีฬา  
3. ด.านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร.อย  มีภารกิจท่ีเก่ียวข.องดังนี้ 
(1) การปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
(2) การส4งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน      
(3) การรักษาความปลอดภัย ความเป&นระเบียบเรียบร�อย และการอนามัย โรงมหรสพ  
    และสาธารณ สถานอ่ืนๆ  
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 (4) การผังเมือง    
 (5) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  
 (6) การควบคุมอาคาร  
 (7) การรักษาความสงบเรียบร�อย การส4งเสริมและสนับสนุนการปNองกันและรักษาความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย;สิน 
4 ด.านการวางแผน การส=งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท=องเท่ียว   มีภารกิจท่ีเก่ียวข�อง
ดังนี้ 
 (1) การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง  
 (2) ให�มีและส4งเสริมกลุ4มเกษตรกร และกิจการสหกรณ;   
 (3) ส4งเสริมให�มีอุตสาหกรรมในครอบครัว   
 (4) บํารุงและส4งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร   
 (5) ให�มีตลาด ท4าเทียบเรือและท4าข�าม  
 (6) กิจกรรมเก่ียวกับการพาณิชย; และการส4งเสริมการลงทุน  
 (7) การส4งเสริมการท4องเท่ียว  
5 ด.านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ3ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล.อม  มีภารกิจท่ีเก่ียวข�อง
ดังนี้ 
 (1) คุ�มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 (2) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช�ประโยชน;จากปMาไม� ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
      สิ่งแวดล�อม  
6. ด.านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ  ภูมิปGญญาท.องถ่ิน  มีภารกิจท่ีเก่ียวข�อง
ดังนี้ 
 (1) การจัดการศึกษา 
 (2) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปGญญาท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน  
 (3) การส4งเสริมการกีฬา การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
7. ด.านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส=วนราชการและองค3กรปกครอง
ส=วนท.องถ่ิน  มีภารกิจท่ีเก่ียวของดังนี้ 
 (1) สนับสนุนหรือช4วยเหลือส4วนราชการหรือองค;กรปกครองส4วนท�องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท�องถ่ิน 
 (2) ประสานและให�ความร4วมมือในการปฏิบัติหน�าท่ีของสภาตําบล และองค;กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  
 (3) ส4งเสริมการมีส4วนร4วมของราษฎรในการพัฒนาท�องถ่ิน   
 (5) การให�บริการแก4เอกชน ส4วนราชการ หน4วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือองค;กรปกครองส4วนท�องถ่ินอ่ืน 
 (6) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย และกิจการอ่ืนใดท่ีเป&นประโยชน;ของประชาชน  
ภารกิจท้ัง 7 ด�าน ตามท่ีกฎหมายกําหนด จะทําให�สามารถแก�ไขปGญหาของเทศบาลตําบลหนองขนาน

ได�เป&นอย4างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีประกอบการ
ดําเนินการของเทศบาล และสอดคล�องถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาเทศบาล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู�บริหารท�องถ่ิน  
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 ตามประกาศกําหนดโครงสร�าง/การแบ4งส4วนราชการ เทศบาลตําบลหนองขนานกําหนดกองและ
ส4วนราชการไว� ท้ังหมด 6 กอง ดังนี้ 

 

1. สํานักปลัดเทศบาล 
 
 พนักงานเทศบาล จํานวน 5 อัตรา 

1. นักบริหารงานท่ัวไป 6    จํานวน 1  อัตรา 
2. นิติกร 6ว     จํานวน 1  อัตรา 
3. เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห;นโยบายและแผน 5  จํานวน 1  อัตรา 
4. บุคลากร  5     จํานวน 1  อัตรา 
5. เจ�าพนักงานธุรการ 4      จํานวน 1  อัตรา 

 พนักงานจ�างตามภารกิจ จํานวน  3  อัตรา 
 1. ผู�ช4วยเจ�าหน�าท่ีธุรการ    จํานวน 1  อัตรา 

2. ผู�ช4วย จนท.ปNองกันและบรรเทาสาธารณะภัย จํานวน 1  อัตรา 
3. พนักงานขับรถยนต;    จํานวน 1  อัตรา 

 พนักงานจ�างท่ัวไป  จํานวน  2  อัตรา 
1. คนงานท่ัวไป     จํานวน 2 อัตรา 

   มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของ เทศบาล และราชการท่ีมิได�กําหนดให�เป&น
หน�าท่ีของกอง  หรือส4วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมท้ังกํากับและเร4งรัดการปฏิบัติราชการของส4วน
ราชการในเทศบาลให�เป&นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประกอบด�วย 7 งาน คือ 

1)  งานธุรการ 
- งานสารบัญ 
- งานเลขานุการ 
- งานกิจการสภา 
- งานรัฐพิธี สาธารณกุศลของเทศบาล และ หน4วยงานต4าง ๆ ท่ีขอความร4วมมือ 

2) งานการเจ.าหน.าท่ี 
- งานการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ�าง 
- งานปรับปรุง ประสิทธิภาพ ในการบริหารงานบุคคล 
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปU 
- งานพัฒนาบุคลากร เช4น การฝTกอบรม สัมมนา การศึกษา ดูงาน การศึกษาต4อ 
- งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ�าง 

3) งานวิเคราะห3นโยบายและแผน 
-  งานนโยบายและแผนพัฒนา       
-  งานวิชาการ 
-  งานข�อมูลและการประชาสัมพันธ;    
-  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร; 
-  งานงบประมาณ 
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4) งานนิติการ 
 - งานกฎหมายและคดี 
 - งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
 - งานการร�องเรียนร�องทุกข;และอุทธรณ; 
 - งานข�อบัญญัติ และระเบียบ 
5) งานป5องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 -  งานการอํานวยการ 
 -  งานการปNองกัน 
 -  งานการช4วยเหลือฟ_`นฟู    
 -  งานการกู�ภัย 
6) งานประชาสัมพันธ3 
 -  งานเผยแพร4ข4าวสาร 
 -  งานเผยแพร4สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล 
 -  งานศึกษา วิเคราะห; วิจัย วางแผนด�านประชาสัมพันธ;  
 -  งานรวบรวมข�อมูลสถิติต4าง ๆ เพ่ือประโยชน;ในการประชาสัมพันธ; งานสารนิเทศ 
7) งานทะเบียนราษฎร 
 - งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร 
 - งานจัดเตรียมการเลือกต้ัง  
 - การจัดทําบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังตามอํานาจหน�าท่ี 

2.กองคลัง 
  ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาล (รอบปUงบประมาณ 2558 – 2560) ของเทศบาล
ตําบลหนองขนาน กองคลังมีกรอบอัตรากําลัง พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง รวมจํานวน 6 
ตําแหน4ง คือ 
 1. นักบริหารงานคลัง 6     จํานวน  1 อัตรา   
            2. นักวิชาการเงินและบัญชี 5    จํานวน  1 อัตรา  
            3. นักวิชาการจัดเก็บรายได� 5    จํานวน  1 อัตรา 
            4. นักวิชาการพัสดุ (3-5/6ว)    จํานวน  1 อัตรา (ตําแหน4งว4าง) 
 5. เจ�าหน�าท่ีการเงินและบัญชี (ลูกจ�างประจํา)  จํานวน  1 อัตรา 
 6. ผู�ช4วยเจ�าหน�าท่ีจัดเก็บรายได� (พนักงานจ�างตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา 
 มีภารกิจและอํานาจหน�าท่ีตามประกาศกําหนดกอง/และการแบ4งงานภายใน ของเทศบาลตําบลหนอขนาน  ดังนี้ 
        1)  งานการเงินและบัญชี มีหน�าท่ีรับผิดขอบด�านต4างๆ ดังนี้ 
             - งานการเงิน 
             - งานการรับ  
 - เบิกจ4ายเงิน 
                           - งานการจัดทําฎีกาเบิกจ4ายเงิน 
            - งานการเก็บรักษาเงิน 
             - งานการบัญชี 
             - งานการทะเบียนคุมการเบิกจ4ายเงิน 
             - งานงบการเงินและงบทดลอง 
             - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
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         2)  งานทะเบียนทรัพย3สินและพัสดุ มีหน�าท่ีรับผิดชอบงานด�านต4าง ๆ ดังนี้ 
            - งานทะเบียนทรัพย;สินและแผนท่ีภาษี 
            - งานพัสดุ 
            - งานทะเบียนเบิกจ4ายวัสดุครุภัณฑ;และ ยานพาหนะ 
        3)  งานพัฒนารายได.  มีหน�าท่ีรับผิดชอบงานด�าน ต4าง ๆ ดังนี้ 
            - งานภาษีอากร  ค4าธรรมเนียมและค4าเช4า 
            - งานการพัฒนารายได� 
            - งานการควบคุมกิจการค�าและค4าปรับ 
            - งานการทะเบียนควบคุมและเร4งรัดรายได� 
        4)  งานแผนท่ีภาษี  มีหน�าท่ีรับผิดชอบงานด�านต4างๆ ดังนี้ 
          - งานคัดลอกข�อมูลท่ีดิน 
          - งานปรับข�อมูลแผนท่ีภาษี 
          - งานตรวจสอบข�อมูลภาคสนาม 
          - งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงท่ีดิน 
          - การจัดทํารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย;สิน และงานบริการข�อมูล 
          - งานจัดเก็บและบํารุงรักษาแผนท่ีภาษี 
 

3. กองช=าง 
 
   ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาล (รอบปUงบประมาณ 2558 – 2560) ของเทศบาล   
ตําบลหนองขนาน กองช4างมีกรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ตําแหน4ง คือ 
   1. นักบริหารงานช4าง 6   จํานวน  1 อัตรา   
               2. นายช4างโยธา 5    จํานวน  1 อัตรา  
มีภารกิจและอํานาจหน�าท่ีตามประกาศกําหนดกอง/และการแบ4งงานภายใน ของเทศบาลตําบลหนองขนาน      
ดังนี้ 

       1)  งานวิศวกรรม มีหน�าท่ีรับผิดชอบงานด�านต4างๆ ดังนี้ 
             - ออกแบบคํานวณด�านวิศวกรรม 
             - งานวางโครงการและก4อสร�างทางด�านวิศวกรรม 
             - งานให�คําปรึกษาแนะนําและบริการเก่ียวกับงานทางด�านวิศวกรรม 
             - งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร�างอาคารทางด�านวิศวกรรม 
             - งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด�านวิศวกรรม 

    -  งานสํารวจหาข�อมูลรายละเอียดเพ่ือคํานวณ ออกแบบกําหนดรายละเอียด 
       ทางด�าน วิศวกรรม 

             - งานศึกษาวิเคราะห; วิจัยทางด�านวิศวกรรม 
             - งานประมาณราคาก4อสร�างทางด�านวิศวกรรม 
             - งานควบคุมการก4อสร�างในสาขาวิศวกรรม 
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        2)  งานผังเมืองและควบคุมอาคาร มีหน�าท่ีรับผิดชอบด�านต4างๆ ดังนี้ 
               - งานการสํารวจและแผนท่ี 
               - งานการวางผังพัฒนาเมือง 
               - งานการควบคุมทางผังเมือง 
               - งานการจัดรูปท่ีดินและฟ_`นฟูเมือง 
               - งานการควบคุมการก4อสร�างอาคาร 
               - งานการบริการข�อมูลและหลักเกณฑ; 

        3)  งานสาธารณูปโภค มีหน�าท่ีรับผิดชอบงานด�านต4าง ๆ  ดังนี้ 
              - งานการประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
              - งานการขนส4งและวิศวกรรมจราจร 
              - งานการระบายน้ํา 
              - งานการจัดตกแต4งสถานท่ี 
              - งานไฟฟNาสาธารณะ 

        4)  งานสวนสาธารณะ หน�าท่ีรับผิดชอบงานด�านต4าง ๆ ดังนี้ 
             - งานจัดสถานท่ีพักผ4อนหย4อนใจ  
             - งานควบคุมดูแล บํารุงรักษาสถานท่ีพักผ4อน  หย4อนใจ 
             - งานดูแล บํารุงรักษาต�นไม� พันธุ;ไม�ต4าง ๆ 
             - งานให�คําปรึกษาแนะนําเผยแพร4ทางด�านภูมิสถาปGตย; 

               - งานประมาณราคาด�านภูมิสถาปGตย; 
 
4.กองสวัสดิการสังคม 
 

ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปU (รอบปUงบประมาณ 2558 – 2560) กองสวัสดิการสังคม ปGจจุบันมี
ตําแหน4งตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปUฯ จํานวน  4 ตําแหน4ง คือ  
 1.  นักบรหิารงานสวัสดิการสังคม 6  จํานวน 1 อัตรา  (ตําแหน4งว4าง) 
 2.  นักพัฒนาชุมชน 6 ว   จํานวน 1 อัตรา 
 3.  เจ�าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 4 จํานวน 1 อัตรา 
 4.  เจ�าหน�าท่ีธุรการ 3   จํานวน 1 อัตรา 
 มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห; การส4งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชนการพัฒนา
ชุมชน การจัดระเบียบ ชุมชนหนาแน4น และชุมชนแออัด การจัดให�มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย;เยาวชน        
การส4งเสริมงานประเพณีท�องถ่ิน และงานสาธารณะ การให�คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับงาน
สวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ประกอบด�วย 6 งาน คือ 

       1)  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
           - งานสวัสดิการสังคม 
           - งานพัฒนาชุมชน 
           - งานจัดระเบียบชุมชน 
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      2)  งานสังคมสงเคราะห; มีหน�าท่ีรับผิดชอบงานด�านต4างๆ  ดังนี้ 
           - งานสงเคราะห;เด็กและสตรี คนชรา ผู�พิการ ผู�ด�อยโอกาสและผู�ปMวยโรคเอดส; 
           - งานพิทักษ;สิทธิเด็กและสตรี 
      3) งานส4งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน�าท่ีรับผิดชอบงานด�านต4างๆ ดังนี้ 
         - งานส4งเสริมอาชีพ งานฝTกอบรมอาชีพ 
         - งานพัฒนาศักยภาพสตรีและเยาวชน 
        - งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี 
     4) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล�อม มีหน�าท่ีรับผิดชอบงานด�านต4างๆ ดังนี้ 
        - งานควบคุมด�านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล�อม 
        - งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
        - งานควบคุมการประกอบการค�าท่ีเป&นอันตรายต4อสุขภาพ 
        - งานปNองกันควบคุมแก�ไขเหตุรําคาญและมลภาวะ 
        - งานอาชีวอนามัย 
        - งานฌาปนกิจ 
        - งานเฝNาระวังและปNองกันด�านสิ่งแวดล�อม 
        - งานเก็บขนถ4ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
        - งานรักษาความสะอาดถนน  ทางเท�า ทางเดิน  
 ทางสาธารณะ และอ่ืน ๆ 
        - งานกําจัดขยะมูลฝอย 
        - งานบําบัดน้ําเสีย    

 

5)  งานส4งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน�าท่ีรับผิดชอบงานด�านต4างๆ ดังนี้ 
        - งานสุขศึกษา 
        - งานวางแผนครอบครัว 
        - งานสาธารณสุขมูลฐาน 
        - งานระบบหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนท่ีหรือท�องถ่ิน 
        - งานปNองกันยาเสพติด 
        - งานควบคุมมาตรฐานอาหารน้ํา 
     6)  งานควบคุมและจัดการสิ่งแวดล�อม มีหน�าท่ีรับผิดชอบงานด�านต4างๆ ดังนี้ 
          - งานรณรงค;ลดและปNองกันมลภาวะด�านสิ่งแวดล�อม 
        - งานควบคุมมลภาวะ หรือมลพิษ 
        - งานศึกษาวิเคราะห;ผลกระทบต4อสิ่งแวดล�อม 
        - งานอนุรักษ;รักษาแม4น้ําสายหลัก 
        - งานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือตามท่ีได�รับมอบหมาย 
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 7)  งานปNองกันและควบคุมโรคติดต4อ มีหน�าท่ีรับผิดชอบงานด�านต4างๆ ดังนี้ 
        - งานการเฝNาระวัง 
        - งานระบาดวิทยา 
        - งานโรคติดต4อและสัตว;นําโรค 
        - งานโรคเอดส; 

                 - งานกิจการโรงฆ4าสัตว;   
         - งานตรวจสถานประกอบการโรงฆ4าสัตว;และจําหน4าย 
 
  5. กองการศึกษา 
 
 ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปU (รอบปUงบประมาณ 2558 - 2560) กองการศึกษา มีพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ�าง รวมจํานวน  11 อัตรา คือ  

1. นักบริหารงานการศึกษา 6     จํานวน  1  อัตรา (ตําแหน4งว4าง) 
2. นักวิชาการศึกษา 5     จํานวน  1  อัตรา  
3. ครู คศ.1      จํานวน   4   อัตรา   
4. ครูผู�ดูแลเด็ก (อันดับครูผู�ช4วย)    จํานวน  1  อัตรา 
5. ผู�ช4วยครูผู�ดูแลเด็ก (พนักงานจ�างตามภารกิจ)    จํานวน  3  อัตรา  
6. ผู�ช4วยเจ�าหน�าท่ีธุรการ (พนักงานจ�างตามภารกิจ)  จํานวน  1  อัตรา  

 

 ให�มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ      
และการศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช4น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาโดยให�มีงาน ธุรการ งานการเจ�าหน�าท่ีงานบริหารวิชาการ         
งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก; งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา     
งานฝTกและส4งเสริมอาชีพ งานห�องสมุดพิพิธภัณฑ;และเครือข4ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา          
ส4งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษา          
นอกโรงเรียน และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องตามท่ีได�รับมอบหมาย ประกอบด�วย 2 งาน คือ 

     1)  งานบริหารการศึกษา มีหน�าท่ีรับผิดชอบงานด�าน ต4างๆดังนี้ 
          -  งานแผนและวิชาการ 
          -  งานการศึกษาปฐมวัย 
     2)  งานส=งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน�าท่ีรับผิดชอบงานด�านต4างๆ 
ดังนี้ 
          -  งานกิจการศาสนา และส4งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม   
          -  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน   
          -  งานกีฬาและนันทนาการ 
          -  งานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย   
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6. กองส=งเสริมการเกษตร 

ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปU (รอบปUงบประมาณ 2558 – 2560) กองส4งเสริมการเกษตร มีพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ�างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา คือ 

1. นักบริหารงานการเกษตร      จํานวน   1   อัตรา (ตําแหน4งว4าง) 

2. นักวิชาการส4งเสริมการเกษตร 6ว    จํานวน  1  อัตรา 

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (พนักงานจ�างตามภารกิจ) จํานวน  1  อัตรา  

กองส4งเสริมการเกษตรเทศบาลตําบลหนองขนาน นอกจากมีหน�าท่ีและภารกิจการถ4ายโอนจากกรม
ส4งเสริมการเกษตรแล�วนั้น ยังมีหน�าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการกํากับและเร4งรัดการปฏิบัติราชการของ         
กองส4งเสริมการเกษตร ให�เป&นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลโดยมีหน�าท่ี
ความรับผิดชอบดังนี้ 

1.งานบริหารการเกษตร มีหน�าท่ีดังนี้ 
1. งานวิชาการการเกษตร 

(1) ศึกษา ค�นคว�า ทดลอง และวิเคราะห;วิจัยทางการเกษตร เช4น การเพาะปลูก การปรับปรุง
พันธุ; การขยายพันธุ; การคัดพันธุ;ต�านทานโรคและศัตรูพืช การวิเคราะห;ดิน และการจัด
และรักษามาตรฐานพืช การศึกษา วิเคราะห;วิจัยเพ่ือควบคุมพันธุ; วัตถุมีพิษ และปุbยเคมี 

(2) การให�คําปรึกษาแนะนําและสาธิตงานวิชาการเกษตร 
2. งานธุรการ 

(1) การรับ ส4ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส4งหนงัสือ เอกสารขอกองส4งเสริมการเกษตร 
(2) การเก็บ พิมพ; คัดสําเนา ค�นหาและติดตามเรื่องราว เอกสารหลักฐาน 
(3) ร4างหนังสือโต�ตอบ บันทึกย4อเรื่อง สรุปความเห็นและตรวจสอบความถูกต�องของเอกสาร

หลักฐาน 
(4) งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องหรือตามท่ีได�รับมอบหมาย 

3. งานจัดหาและบํารุงรักษาแหล4งน้ํา 
(1) การปรับปรุงสภาพคูส4งน้ําและคูท้ิงน้ําให�มีน้ําใช�ได�ในทุกฤดูการ 
(2) การก4อสร�างคูส4งน้ําให�เพียงพอต4อความต�องการของเกษตรกร 
(3) จัดทําแผนการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานการใช�รถตักหน�าขุดหลัง 
(4) ประสานงานกับพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางในการปฏิบัติงานในเขตรับผิดชอบ

แต4ละวันเพ่ือให�การปฏิบัติงานเป&นไปตามแผน 
(5) ดูแลรักษาปรับปรุงซ4อมแซมคูส4งน้ํา คูท้ิงน้ํา เพ่ือให�เกษตรกรมีน้ําใช�ในทุกฤดูกาล 
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4. งานบริหารศูนย;ถ4ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล 

(1) ออกแบบการเก็บรวบรวมข�อมูลปGญหา/ความต�องการ 
(2) ดําเนินการรวบรวมและสรุปปGญหาความต�องการจากแผนพัฒนาด�านการเกษตร 
(3) จัดทําแผนถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
(4) คัดเลือกเกษตรกรเปNาหมายและนําเกษตรกรมารับการถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
(5) ดําเนินการถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
(6) สนับสนุนค4าใช�จ4ายในการดําเนินการถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
(7) ติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน 

5. งานเทคโนโลยีด�านการเกษตร 
(1) การส4งเสริมเทคโนโลยีด�านการเกษตรในแนวใหม4ให�ทันกับการเปลี่ยนแปลงในปGจจุบัน 
(2) ปรับปรุงการทําการเกษตรแบบเก4าให�มีคุณภาพ 

6. การปNองกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 
(1) ศึกษาสภาพปGญหาการเกิดโรคในพืชในทุกฤดูการ 
(2) แจ�งเตือนเกษตรกรในฤดูกาลต4างๆ ในการปNองกันโรคพืช 
(3) ให�ความรู�แก4เกษตรกรในการปNองกันและรักษาโรคพืช 

7. การพัฒนาและส4งเสริมอาชีพให�กับประชาชน 
(1) สํารวจหาความต�องการความรู�ของเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
(2) ดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรเข�ารับการฝTกอบรม และสนับสนุนค4าใช�จ4ายในการฝTกอบรม

แต4ละหลักสูตร 
(3) สรุปและติดตามผลการฝTกอบรมแต4ละหลักสูตร และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
(4) ศึกษาค�นคว�าความหมาย และวิธีการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(5) ดําเนินการวิเคราะห;สภาพปGญหาของอาชีพเกษตรกรในตําบลหนองขนาน 
(6) ดําเนินการแก�ไขปGญหาและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

8. การปNองกันควบคุมโรคติดต4อจากพืชและสัตว; 
(1) ควบคุมดูแล ปNองกันโรคระบาด ท้ังท่ีเกิดจากพืชและสัตว; 
(2) ให�ความรู�แก4เกษตรกรและกลุ4มเกษตรกร ในการปNองกันและควบคุมโรคระบาด รวมท้ัง

แจ�งเตือนเม่ือเกิดโรค 
2. งานส=งเสริมปศุสัตว3 มีหน.าท่ีรับผิดชอบดังนี้ 

1. งานวิชาการด�านการปศุสัตว; 
(1) ส4งเสริมงานวิชาการด�านปศุสัตว; การเลี้ยงสัตว; การดูแลสัตว; การปรับปรุงพันธุ;สัตว;     



 

 

อัตรากําลังพนักงานอัตรากําลังพนักงานเทศบาล พนักงานครูฯเทศบาล พนักงานครูฯ  ลกูจ.างแลลกูจ.างและพนักงานจ.างประจําปKงบประมาณ 255ะพนักงานจ.างประจําปKงบประมาณ 25588  
 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา เลขที่ตําแหน=ง ตําแหน=ง ระดับ อัตราเงินเดือน เงิน
ประจํา
ตําแหน=

ง 

หมายเหตุ 

1. นายเพทาย  จินดาไทย ปริญญาโท 
(รัฐประศาสนศาสตร;) 

00–0101–001 นักบริหารงานเทศบาล
(ปลัดเทศบาล) 

7  26,460 3,500  

2. น.ส.สุวรรณี  ถาวร ปริญญาตรี  
(การบัญชี) 

01-0301-001 เจ�าหน�าที่ตรวจสอบภายใน 4  18,190 -  

  
สํานักงานปลัด  

       

3 นางสุภัค   ทองย�อย ปริญญาตร ี
(รัฐปศาสนศาสตร;) 

01–0102–001 นักบริหารงานทั่วไป  6 
 

 22,920 3,500  

4 นายธีระวัฒน;   หริ่งระรี ่ ปริญญาตร ี
(นิติศาสตร;) 

01-0202-001 นิติกร 6ว  19,970 -  

5 นางสาวจารณุี  เผือกผ4อง ปริญญาตร ี
(ศิลปศาสตร;) 

01-0201-001 เจ�าหน�าที่วิเคราะห; ฯ 4  17,570 -  

6 นางขวัญชนก  หริ่งระรี ่ ปริญญาโท 
(รัฐปศาสนศาสตร;) 

01-0208-001 บุคลากร 5  20,040 -  

7 นางกนกนันทน;  ให�นุช ปวส.(การตลาด) 01-0212-001 เจ�าพนักงานธุรการ 4  15,140 -  

8 นางปาริชาติ แก4นพฤกษา ปริญญาตร ี
(การจัดการทั่วไป) 

- ผู�ช4วยเจ�าหน�าที่ธุรการ -  11,600 
 

- พ.จ�างตามภารกิจ 

9 นายธนุต   สมบูรณ;จติต; ปวช.(ช4างยนต;) - ผู�ช4วยเจ�าหน�าที่ 
ปNองกันฯ 

-  10,240 - พ.จ�างตามภารกิจ 
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10 นายจําลอง    องคเรียน มัธยมศึกษาปUที่ 6 - พนักงานขับรถยนต; -  10,070 - พ.จ�างตามภารกิจ 

11 นายจรัญ   จันทร;ลาด ปวส.(การตลาด) - 
 

คนงานทั่วไป -  9,000 - พ.จ�างทั่วไป 

12 นายนรา    ฤกษ;รอด มัธยมศึกษาปUที่ 3 - คนงานทั่วไป -  9,000 - พ.จ�างทั่วไป 

 
 กองคลัง       

13 น.ส.จุรรีัตน;  สังขพันธ; ปริญญาโท 
(รัฐศาสตร;) 

04-0103-001 นักบริหารงานคลัง 
(หัวหน�ากองคลัง) 

6  23,370 3,500 
 

 

14 นางอรอุมา  ยินด ี ปริญญาตร ี
(ศิลปศาสตร; ) 

04-0307-001 นักวิชาการเงินและบัญชี 5  18,950   

15 น.ส.จันทร;จริา พิมสวัสดิ ์ ปริญญาตร ี
(ศิลปศาสตร;) 

04-0310-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได� 4  19,300   

16 - - 04-0311-001 นักวิชาการพัสด ุ 3-5/ 
6ว 

242,700  ว4าง 

17 น.ส.รตัติกาล  น�อยสําราญ ปริญญาตร ี
(นิเทศศาสตร;) 

- ผู�ช4วยเจ�าหน�าที่การเงินและบัญชี - 13,070  ลูกจ�าง 
ประจํา 

18 น.ส.เกสร    หนูแก�ว ปริญญาตร ี
 (การบัญชี) 

- ผู�ช4วยเจ�าหน�าที่จดัเก็บรายได� -  11,490  พ.จ�างตามภารกิจ 

 
กองช=าง 

      

19 นายชัยวัฒน;  รักเจียม ปริญญาตร ี
(เทคโนโลยีก4อสร�าง) 

05-0104-001 นักบริหารงานช4าง 
(หัวหน�ากองช4าง) 

6  24,730  3,500  

20 นายสกล  ศรีเมฆ ปริญญาตร ี
(วิทยาศาสตร;) 

05-0503-001 นายช4างโยธา 5  17,200 -  
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กองสวัสดิการสังคม 
21 - - 11-0106-001 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 278,820 -  
22 น.ส.พิริยากร อักโขพันธุ; ปริญญาโท 

(รัฐปศาสนศาสตร;) 
11-0704-001 นักพัฒนาชุมชน 5  20,360 - - 

23 นางขนิษฐา เสนศิลา ปริญญาตร ี
(วิทยาศาสตรบัณฑิต) 

11-0422-001 เจ�าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 4  15,140 - รับเงินเดือน
จากเงิน
อุดหนุน 

24 น.ส.ดากานดา เยี่ยงปรีชากุล 
 

ปวส.(พาณิชย;การ) 11-0211-001 เจ�าหน�าที่ธุรการ 3  12,560 - - 

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
25 - - 08-0108-001 

 
นักบริหารงานการศึกษา 6 278,820 - ว4าง 

26 นางชลิดา  ชูชื่น ปริญญาตรี  
ครุศาสตร;บัณฑิต 

08-0805-001 นักวิชาการศึกษา 4  18,480 -  

27 นางพยงค;  สุขนิรัญ ปริญญาตรี(คค.บ.)  
(การศึกษาปฐมวัย) 

76-2-0078 ครู  คศ.1 18,270 - รับเงินเดือนจาก
เงินอุดหนุน 

28 นางรัชนี  จันทร;ลาด ปริญญาตรี(คค.บ.)  
 (การศึกษาปฐมวัย) 

76-2-0079 ครู  คศ.1 18,270 - รับเงินเดือนจาก
เงินอุดหนุน 

29 นางทัศนีย;  ฉิมพาล ี ปริญญาตรี(คค.บ.)  
 (การศึกษาปฐมวัย) 

76-2-0150 ครู  คศ.1 18,270 - รับเงินเดือนจาก
เงินอุดหนุน 

30 น.ส.ฉอ�อน อินอาจ คค.บ. 
 (การศึกษาปฐมวัย) 

76-2-0127 ครูผู�ดูแลเด็ก อันดับ 
ครูผู�ช4วย 

17,310 - รับเงินเดือนจาก
เงินอุดหนุน 

31 น.ส.นันทวัน  แซ4โง�ว ปริญญาตรี  
 (การศึกษาปฐมวัย) 

- ครูผู�ดูแลเด็ก อันดับ 
ครูผู�ช4วย 

 15,800 - รับเงินเดือนจาก
เงินอุดหนุน 

32 น.ส.อัครยา พ4วงเกิด ปริญญาตรี  
 (การศึกษาปฐมวัย) 

- ผู�ช4วยครูดูแลเด็ก -  11,370 - รับเงินเดือนจาก
เงินอุดหนุน 
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33 น.ส.ยุวดี  ฤกษ;รอด ปริญญาตรี  
 (การศึกษาปฐมวัย) 

- ผู�ช4วยครูดูแลเด็ก - 10,520 - รับเงินเดือนจาก
เงินอุดหนุน 

34 น.ส.ธัญญารัตน;  จันทร;แก�ว ปริญญาตรี  
 (การศึกษาปฐมวัย) 

- ผู�ช4วยครูดูแลเด็ก - 10,420 - รับเงินเดือนจาก
เงินอุดหนุน 

35 น.ส.วิราณี  ปานยิ้ม ปริญญาตรี  
(บริหารทรัพยากร

มนุษย;) 

- ผู�ช4วยครูดูแลเด็ก -  10,420 -  

 
กองส=งเสรมิการเกษตร 

36 - - 14-0112-001 นักบริหารงานการเกษตร 
 

6 278,820 - ว4าง 

37 น.ส.นพมาศ โคตรคําภา ปริญญาตร ี
(พืชศาสตร;) 

14-0708-001 นักวิชาการเกษตร 6ว 19,970 -  

38 นายอนุสรณ;  
แก�วสะอาด 

ปริญญาตร ี
(พัฒนาชุมชน) 

- พนักงานขับเครื่องจักรกล 
ขนาดกลาง 

- 17,010 -  
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8. การวิเคราะห3บุคลากรในองค3กร 
 

 

                                                                                     
  จุดแข็ง        จุดอ=อน 
1.  บุคลากรเป&นคนในท�องถ่ินจึงมีความรักถ่ินฐาน      1.  การบรรจุแต4งต้ังพนักงานเทศบาลตําแหน4งต4างๆ  
     บ�านเกิดของตนและมุ4งพัฒนาท�องถ่ินให�มีความ            ยังไม4เป&นไปตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปU 
     เจริญก�าวหน�า สละเวลาให�ราชการได�เต็มท่ี      2.  ขาดบุคลากรท่ีมีความรู�เฉพาะทางวิชาชีพเฉพาะ 
2.  มีช4วงอายุเฉลี่ย 30-43 ปU อยู4ในวัยทํางาน      3.  ขาดความกระตือรือร�นในการแสวงหาความรู� 
     สามารถเรียนรู�และปรับตัวได�เร็ว       4.  ขาดการทํางานในลักษณะทีม (Team work) 
3.  มีความรู�ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน4ง          5.  มีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรน�อย 
4.  ผู�บริหารระดับหน4วยงานมีความเข�าใจในการทํางาน  6.  มีภาระหนี้สินทําให�ปฏิบัติงานไม4เต็มท่ี 
     สามารถสนองตอบนโยบายได�ดี        
5. บุคลากรส4วนใหญ4สามารถปฏิบัติงานในความ          
    รับผิดชอบมากกว4าหนึ่งงาน          
6. มีระบบบริหารงานบุคคลท่ีโปร4งใส มีมาตรฐาน             
7. มีระบบเครือข4ายสารสนเทศและเทคโนโลยี 
    (Internet) ท่ีทันสมัย 
8. บุคลากรได�รับการส4งเสริมด�านการศึกษาเป&นการ 
    พัฒนาความรู�ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  
     

                                                                                       
        โอกาส                                                         ข.อจํากัด 

1.  บุคลากรท�องถ่ินมีอยู4ท่ัวประเทศทําให�สามารถ       1.  มีระบบอุปถัมภ;และกลุ4มพรรคพวก 
     แลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณ;ในการทํางาน         ระบบเครือญาติ พ่ีน�องทําให�การดําเนินการ            
     (network)                         ทางวินัยแก4พนักงานท่ีปฏิบัติผิดระเบียบเป&นไป 
2.  มีเจ�าหน�าท่ีของสํานักงานท�องถ่ินอําเภอและ       ได�ยาก   
     สํานักงานท�องถ่ินจังหวัดเป&นพ่ีเลี้ยงให�คําปรึกษา       2.  มีงบประมาณไม4เพียงพอเม่ือเปรียบเทียบกับ    
     แนะนําในการปฏิบัติงาน              ภารกิจและอํานาจหน�าท่ี 
3.  มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถ่ิน กรมส4งเสริม ฯ       3.  กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับไม4เหมาะสมกับ อปท. 
    เป&นหน4วยจัดการฝTกอบรมให�ความรู�แก4พนักงาน            เป&นข�อจํากัดในการพัฒนาบุคลากร 
    ของ อปท.ในหลักสูตรต4างๆ 
4.  กรมส4งเสริมจัดทําคู4มือการปฏิบัติงานให�แก4 อปท. 
5.  มีการจัดอบรมจากหน4วยงานท่ีถ4ายโอนภารกิจให� 
     แก4 อปท.  
6. ภาคประชาชนมีบทบทในการตรวจสอบการทํางาน 
   ของบุคลากร     
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  9. การวิเคราะห3โครงสร.างการพัฒนาบุคลากร 
 
 

โครงสร.างปGจจุบัน 
 

 
 

 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร�างใหม4ของเทศบาลตําบลหนองขนาน จะเป&นการพัฒนาโดยให�
ประชาชนมีส4วนร4วมและใช�ระบบเปoดเพ่ือให�ได�บุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีคณะกรรมการทําหน�าท่ีวางแผน
อัตรากําลัง สรรหาท้ังการบรรจุแต4งต้ัง การโอนย�าย และประเมินผลเพ่ือการเลื่อนระดับตําแหน4งการพิจารณา
ความดีความชอบ และการต4อสัญญาจ�าง โครงสร�างการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลหนองขนาน           
ท่ีจะปรับปรุงจึงเป&นดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี 

ผู�บริหารหน4วยงาน
จัดทําแผน ควบคุม

กํากับดูแล 

ผู�ปฏิบัติงานมีความรู�
เข�าใจงานท่ีทํา 

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให�เป&นไป

ตามระเบียบ 
รายงานนายกเทศมนตรี 

 

ทํางานตามคําสั่ง 
ฝTกฝนพัฒนาด�วยตนเอง

ยุทธศาสตร;ได� 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 
 

   
 
 

 
ประเมินผล 

ผลการปฏิบัติงาน 



 

-25- 
 
 

 
 
 

วิสัยทัศน3การบริหารงานบุคคล 
 

         “ภายในปU 2560  บุคลากรของเทศบาลตําบลหนองขนาน จะเป&นผู�ท่ีมีความรู� คู4คุณธรรม  
โปร4งใสและใส4ใจบริการ ”  

 
 
 
 
 
 
 
 

     นายกเทศมนตรี 
ผู�บริหารหน4วยงาน
จัดทําแผน ควบคุม
กํากับดูแลสนับสนุน 

ผู�ปฏิบัติงานมีความรู�
เข�าใจงานท่ีทํา 

ส4งเสริม/สนับสนุน 
ให�ความเป&นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 

ทํางานเป&นทีม 
ฝTกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร;ได� 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 
ให�ความเป&นธรรม 
 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตรากําลัง 
สรรหา 
ประเมินผล/รายงาน 
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รายละเอียดหลักสตูร วิธีการ และระยะเวลาการดําเนินการ  
(แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 – 2560) 

เทศบาลตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี
 

1. หลักสูตรความรู.ทั่วไปในการปฏบิัติงาน 
ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป5าหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หน=วยดําเนินการ 
1. การฝTกอบรมพนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม4 บุคลากรที่ได�รบัการบรรจุใหม4  

จํานวน 1-3 ราย 
 

ธันวาคม – กันยายน ของทุกปU 
                                                        

สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่น 
หรือหน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 

2. หลักสูตรการบริหาร 
ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปNาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หน4วยดําเนินการ 

2558 2559 2560 
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 

5. 
 

หลักสตูรเกี่ยวกับนายกเทศมนตร ีหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข�อง 
 
หลักสตูรเกี่ยวกับรองนายกเทศมนตรี หรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข�อง 
 

หลักสตูรเลขานุการนายกเทศมนตรี หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข�อง 
 
 

หลักสตูรประธานสภาเทศบาล หรอืหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข�อง 
 
หลักสตูรรองประธานสภาเทศบาล หรือหลักสตูร
อื่นที่เกี่ยวข�อง 

นายกเทศมนตรี ได�รับการ
ฝTกอบรม 1 ครั้ง/ปU 
 
รองนายกเทศมนตรี ได�รับการ
ฝTกอบรม 1 ครั้ง/ปU 
 

เลขานุการนายกเทศมนตร ีได�รับ
การฝTกอบรม 1 ครั้ง/ปU 
ประธานสภาเทศบาล/รอง
ประธานสภาเทศบาล ได�รับการ
ฝTกอบรม 1 ครั้ง/ปU 
เลขานุการ 
รองประธานสภาเทศบาล ได�รับ
การฝTกอบรม 1 ครั้ง/ปU 

� 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

� 
 
 
 
� 
 

 

� 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

� 
 
 
 

� 
 

 

� 
 
 
 

� 
 
 

� 
 
 

� 
 

 
 
� 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
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ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปNาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หน4วยดําเนินการ 
2558 2559 2560 

6. 
 
 

7. 
 

 

หลักสตูรเลขานุการสภา หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข�อง 
 
หลักสตูรสมาชิกสภาเทศบาล 
 

เลขานุการสภา ได�รับการฝTกอบรม 1 
ครั้ง/ปU 
 
สมาชิกสภาเทศบาล ได�รับการฝTกอบรม 1 
ครั้ง/ปU  
 

� 
 
 
 
� 
 

� 
 
 
 
� 
 

� 
 
 
 
� 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
 
 

3. หลักสูตรความรู.และทักษะเฉพาะของงานในแต=ละตําแหน=ง 
ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปNาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หน=วยดําเนินการ 

2558 2559 2560 

1. 
 
 
 

2. 
 

 
3. 
 
 
 

4. 

 
5. 

หลักสตูรนักบริหารงานเทศบาล หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข�อง 
 
 
หลักสตูรเจ�าหน�าที่ตรวจสอบภายใน (หรือหลักสตูร
อื่นที่เกี่ยวข�อง 
 
หลักสตูรนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน�าสํานักปลัด) 
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข�อง 

 
หลักสตูรนักบริหารงานคลัง (หัวหน�ากองคลัง) 
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข�อง  
 

หลักสตูรนักบริหารงานช4าง (หัวหน�ากองช4าง)  
หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

นักบริหารงานเทศบาล (ปลดัเทศบาล) 
ได�รับการพัฒนา 1 ครั้ง/ปU 
 
 
 

เจ�าหน�าที่ตรวจสอบภายใน  
ได�รับการพัฒนา 1 ครั้ง/ปU 
 

 
นักบริหารงานทั่วไป (หน.สํานักปลัด) 
ได�รับการพัฒนา 1 ครั้ง/ปU 
 
 

นักบริหารงานคลัง(หัวหน�ากองคลงั)  
ได�รับการพัฒนา 1 ครั้ง/ปU 
 

นักบริหารงานช4าง (หัวหน�ากองช4าง)  
ได�รับการพัฒนา 1 ครั้ง/ปU 

� 
 
 
 
 
� 
 

 
 

� 
 
 
 

� 
 
 
� 
 

� 
 
 
 
 
� 

 

 

 
� 
 

 

 
� 

 
 

� 
 

� 
 
 
 
 

� 
 
 
 

� 
 
 
 

� 
 
 

� 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
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ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปNาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หน=วยดําเนินการ 
2558 2559 2560 

6. 
 

 
7. 
 

 

8. 
 
 

9. 
 
 

10. 
 
 

11. 
 
 

12. 
 
 

 
 
 
 

หลักสตูรนักบริหารการศึกษา  
(หัวหน�ากองการศึกษา) หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข�อง 
 
หลักสตูรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม  
(หัวหน�ากองสวัสดิการสังคม) หรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข�อง 
หลักสตูรนักบริหารงานการเกษตร (หัวหน�ากอง
ส4งเสริมการเกษตร) หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข�อง 
 
หลักสตูรนิติกร หรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข�อง 
 
 

หลักสตูรบุคลากร หรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข�อง 
 
 
หลักสตูรเจ�าหน�าที่วิเคราะห;นโยบายและแผน หรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข�อง 
 
หลักสตูรเจ�าหน�าที่/เจ�าพนักงานธุรการ หรือหลักสตูร
อื่นที่เกี่ยวข�อง 
 

 

นักบริหารการศึกษา (หน.กองการศึกษา ฯ) 
ได�รับการพัฒนาอย4างน�อย 1 ครั้ง/ปU 
 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (หน.กอง
สวัสดิการสังคม) อย4างน�อย 1 ครัง้/ปU 
 
นักบริหารงานการเกษตร (หน.กองส4งเสรมิ
การเกษตร) ได�รบัการพัฒนาอย4างน�อย 
 1 ครั้ง/ปU 
นิติกร ได�รับการพัฒนาอย4างน�อย 1 ครั้ง/ปU 

 
บุคลากร หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข�อง    
ได�รับการพัฒนาอย4างน�อย 1 ครั้ง/ปU 
 

เจ�าหน�าที่วิเคราะห;นโยบายและแผน ได�รับ
การพัฒนาอย4างน�อย 1 ครั้ง/ปU 
 
เจ�าหน�าที่/เจ�าพนักงานธุรการ ได�รบัการ
พัฒนาอย4างน�อย 1 ครั้ง/ปU 
 

 
 

� 
 
 
 
� 

 

 
 

� 
 
 
� 

 

 
� 

 
 

� 
 
 
 
 

 
� 
 
 
 

 

� 
 
 
 
� 
 

 
� 

 
 
     � 
 

 
� 

 
 

� 
 
 
 

� 
 
 
 

 

 
 

 

� 
 
 
 

� 
 
 

� 
 
 

� 
 

 
� 

 
 

� 
 
 
 

� 
 

 
 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
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ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปNาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หน=วยดําเนินการ 
2558 2559 2560 

13. 
 
 
14. 
 
 
15. 
 
16. 
 
17. 
 
18. 
 
19. 
 
20. 
 
21. 
 

หลักสตูรนักวิชาการเงินและบัญชี หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข�อง 
 
หลักสตูรนักวิชาการจัดเก็บรายได� หรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข�อง 
 
หลักสตูรนักวิชาการพัสดุ หรือหลกัสูตรอื่นที่เกี่ยวข�อง 
 
หลักสตูรนายช4างโยธา หรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข�อง 
 
หลักสตูรนักวิชาการส4งเสริมสุขภาพ หรือหลักสตูรอื่น
ที่เกี่ยวข�อง 
หลักสตูรนักวิชาการศึกษา หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข�อง 
หลักสตูรเกี่ยวกับคร/ูครผูู�ดูแลเด็ก หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข�อง 
หลักสตูรเกี่ยวกับพนักงานจ�าง หรอืหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข�อง 
หลักสตูรอบรมวินัยพนักงานเทศบาล 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี ได�รบัการพัฒนา  
อย4างน�อย 1 ครั้ง/ปU 
 
นักวิชาการจัดเก็บรายได� ได�รับการพัฒนา  
อย4างน�อย 1 ครั้ง/ปU 
 
นักวิชาการพัสดุ  ได�รับการพัฒนาอย4างน�อย 
1 ครั้ง/ปU  
นายช4างโยธา ได�รับการพัฒนาอย4างน�อย  
 1 ครั้ง/ปU 
นักวิชาการส4งเสริมสุขภาพ ได�รับการพัฒนา 
อย4างน�อย 1 ครั้ง/ปU 
นักวิชาการศึกษา ได�รบัการพัฒนาอย4างน�อย 
1 ครั้ง/ปU 
ครู/ครูผู�ดูเด็กได�รับการพัฒนาอย4างน�อย 
 1 ครั้ง/ปU 
พนักงานจ�าง ได�รับการพัฒนาอย4างน�อย 
 1 ครั้ง/ปU 
พนักงานเทศบาลได�รับการพัฒนาอย4างน�อย 
1 ครั้ง/ปU 

� 
 
 
 
� 

 
 

 

� 
 
 

� 
 

� 
 
 

� 
 
 

� 
 

� 
 

� 
 
 
 
� 
 

 
� 
 
 

� 
 
 

� 

 
� 

 

 
� 
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� 

 
� 
 
 

� 
 
� 

 
� 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่นหรอื
หน4วยงานอื่นที่จัดโครงการ 
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4. หลักสูตรส=งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 

ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปNาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หน4วยดําเนินการ 
2558 2559 2560 

1. 
 
 

 

2. 
 
 
 
 

 
3. 
 
 
 
. 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
โครงการส4งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของเทศบาลตําบลหนองขนาน 
ให�ได�รับการอบรมจากหน4วยงานอื่น 
ที่เห็นว4าเกิดประโยชน;กับทางราชการ 
 
โครงการฝTกอบรมและศึกษาดูงานของ 
คณะผู�บริหาร สมาชิกสภาพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ�างเทศบาลตําบลหนองขนาน 
 
 
 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
ผู�บริหารเทศบาล /สมาชิกสภา/
พนักงานเทศบาล/พนักงานจ�าง 
 
 

 
ผู�บริหารเทศบาล/สมาชิกสภา
เทศบาล/พนักงานเทศบาล/
พนักงานจ�าง/ 
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� 
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กองการศึกษา 
 
 
 
ทุกส4วนงาน 
 
 
 

 
 

สํานักปลดัฯ 
เทศบาลตาํบลหนองขนาน 
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5. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปNาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หน4วยดําเนินการ 
2558 2559 2560 

1. หลักสตูรส4งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม ผู�บริหารเทศบาล/ พนักงาน
เทศบาล/พนักงานจ�าง/สมาชิก
สภาเทศบาล และผู�นําท�องถิ่น 
จํานวน 60 คน 
 

� 
 

� 
 

� 
 

งานการเจ�าหน�าที่ สาํนัก
ปลัดเทศบาลตาํบลหนองขนาน 
 

 
 
หมายเหตุ             สําหรับการฝTกอบรมในหลักสูตรการบรหิารงานหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข�องของแต4ละตําแหน4งสามารถเข�ารับการฝTกอบรมได�ตามความเหมาะสมและการได�รับมอบหมาย 
                         จากผู�บังคับบัญชา โดยบุคลากร (พนักงานเทศบาล) แต4ละท4าน ต�องได�รับการพัฒนาตนเองอย4างน�อย ปUงบประมาณละ 1 ครั้ง 
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9. งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 

 
เทศบาลตําบลหนองขนานจะประมาณการตั้งจ4ายไว�ในแผนพัฒนา 3 ปU 2558 – 2560 ของเทศบาลตําบลหนองขนาน ในยุทธศาสตร;การพัฒนา การพัฒนา

กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค;กรและการมีส4วนร4วมของประชาชน การส4งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานองค;กร และสร�างความพึงพอใจของประชาชนต4อการ
ให�บริการของภาครัฐ ส4งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อสร�างความพึงพอใจแก4ประชาชนในการให�บริการของภาครัฐ 

 

ลําดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ปKงบประมาณ 2558 ปKงบประมาณ 2559 ปKงบประมาณ 2560 
1. 
 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 50,000 50,000 50,000 

2. ส4งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล
ตําบลหนองขนานให�ได�รับการอบรมจากหน4วยงานที่
เห็นว4าเกิดประโยชน;แก4องค;กร 

100,000 100,000 100,000 

3. โครงการฝTกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู�บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ�างเทศบาลตําบลหนองขนาน 

200,000 200,000 200,000 
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-33- 

 
10. มาตรการเสริมสร.างขวัญกําลังใจ   
 

8.1.  มีการมอบรางวัลพนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�างดีเด4นเป&นประจํา  
ทุกปU โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ;ท่ัวไป ดังนี้ 

 (1)  การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล จรรยาบรรณของ
พนักงานข�าราชการท่ีดี 
   (2)  ความมีมนุษย;สัมพันธ;ท่ีดีต4อประชาชน ผู�บังคับบัญชาและเพ่ือนร4วมงาน 

(3)  การปฏิบัติตามระเบียบ และการรักษาวินัย ไม4มีข�อร�องเรียนเรื่องทุจริต 
ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   (4)  การอุทิศเสียสละเพ่ือส4วนรวม 

8.2  จัดให�มีสมุดลงชื่อเข�าร4วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
8.3   จัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนให�มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร4วมกัน ทํางานร4วมกัน เช4น การจัด

กิจกรรมพัฒนาท่ีหน4วยงานต4าง ๆ เป&นเจ�าภาพ การพบปะสังสรรค; เป&นต�น 
 
11.  มาตรการดําเนินการทางวินัย  
 
 

9.1 มอบอํานาจให�ผู�บังคับบัญชาชั้นต�นพิจารณาลงโทษแก4บุคลากรในสังกัดท่ีกระทําผิดวินัย
ไม4ร�ายแรงได�ในข้ันว4ากล4าวตักเตือนแล�วเสนอให�ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีทราบ 

9.2 มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย4อนโทษให�แต4ละระดับสายการบังคับบัญชาคนละ        
3  ครั้ง ยกเว�นการกระทําผิดวินัยในมาตรการท่ีประกาศเป&นกฎ คือ  
 (1) การด่ืมสุรา การเล4นการพนันในสถานท่ีราชการ  
 (2) การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร�องผลประโยชน;จากประชาชนท่ีนอกเหนือจาก
ผลประโยชน;ท่ีกฎหมายหรือระเบียบกําหนด  

 (3) การไม4ปฏิบัติหน�าท่ีเวรยามรักษาสถานท่ีจนเป&นเหตุให�เกิดความเสียหายกับ 
ประชาชนหรือเทศบาล 

2.4 การทะเลาะวิวาทกับพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ�างประจํา หรือพนักงานจ�าง 
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10. การตดิตามผล 
 

  คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลตําบลหนองขนาน มีการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา  ดังนี้ 

1. กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝTกอบรมพัฒนาต�องทํารายงานผลการเข�าอบรมพัฒนา ภายใน 7 วัน             
ทําการ นับแต4วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอต4อผู�บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี 

2. ให�ผู�บังคับบัญชาทําหน�าท่ีติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
ก4อนและหลังการพัฒนาตามข�อ 1 

3. นําข�อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกําหนดหลักสูตรอบรมให�เหมาะสมกับ
ความต�องการต4อไป 

4. ผู� บั ง คับบัญชานําผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อน ข้ันเ งินเ ดือน เลื่อนระดับ             
ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค;กรปกครองส4วนท�องถ่ินประจําปU    
โดย core team  ต�องผ4านการประเมินตัวชี้วัดไม4น�อยกว4าร�อยละ 70 
 
 
 
 

              บทสรุป 
 

 
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลตําบลหนองขนาน สามารถ

ปรับเปลี่ยนแก�ไขเพ่ิมเติมให�เหมาะสมได�ตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร;ต4าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ4ายโอน อาจเป&น
เหตุให�การพัฒนาบุคลากรบางตําแหน4งท่ีจําเป&นได�รับการพัฒนามากกว4า และภารกิจบางประการท่ีไม4มีความ
จําเป&น อาจต�องทําการยุบ หรือปรับโครงสร�างหน4วยงานใหม4ให�ครอบคลุมภารกิจต4าง ๆ ให�สอดคล�อง         
กับนโยบายถ4ายโอนงานสู4ท�องถ่ินให�มากท่ีสุด บุคลากรท่ีมีอยู4จึงต�องปรับตัวให�เหมาะสมกับสถานการณ;อยู4เสมอ    
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