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คำนำ  
 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ของเทศบาลตำบลนาในนั้น ได้คำนึงถึงภารกิจ 
อำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี เพื่อพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธี
ปฏิบัติ ราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ
แนวทางปฏิบัติตน เพื่อเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดี โดยได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรแต่ละตำแหน่ง 
ให้ได้รับการพัฒนาใน หลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ ด้านความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตำบลนาใน ต่อไป  
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                                                       บทที่ 1   
บทนำ  

 1. หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาองค์กรให้เป ็นองค์กรที่มีศักยภาพ  สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับ

สากล เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization) โดยต้อง
อาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปัจจัย
สำคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน  2545 กำหนดให้เทศบาลตำบลนาใน มีการพัฒนาผู้
ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผน  ของ
ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดี   โดยองค์การบริหารส่วน
ตำบลต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด เช่น การพัฒนา ด้าน
ความรู้พื ้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเองก็ได้  หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาของแต่ละ
เทศบาลก็ให้กระทำได้ ทั้งน้ี เทศบาลที่จะดำเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดเป็น
หลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจำเป็นที่เทศบาลพิจารณา เห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงาน
เทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถ เลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้ และอาจกระทำได้โดย
สำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  หรือสำนักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ร่วมกับส่วน
ราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 กำหนดให้
เทศบาลจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งน้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   ในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร  ต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล  ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด โดยให้กำหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตาม
กรอบของแผนอัตรากำลังของเทศบาล น้ัน        

   เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  เทศบาลตำบลนาในจึงรายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลนาใน เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู ้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาน้ัน ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 
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(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที ่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  เช่น 
ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น 

(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์ งาน
การเงิน งานด้านช่าง ฯ 

(3) ด้านการบริหาร  ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  เช่น 
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น 

(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทำงาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลตำบลนาใน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปี
งบประมาณ 2564  ขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหาร  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร เทศบาล
ตำบลนาใน ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค ์

                   1 เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ทั ่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น 

2 เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตำแหน่งหน่ึงตำแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งาน
วิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ 

3 เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านการบริหาร  ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
และการบริการประชาชน  เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น 

4 เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริม
ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การ
ทำงาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

5 เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่  การพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข 
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ระยะเวลาดำเนินการ 

            ปีงบประมาณ 2564                                                                                                                        

 กลุ่มเป้าหมาย                                                            

  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาใน 

วิธีการดำเนินการ 

            1. เสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณา 

 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการอบรมให้ความรู้และประสานกลุ่มองค์กรและหน่วยงานที่จะ
เข้าศึกษา 

 3. ดำเนินการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 

 4. ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมตลอดจนข้อเสนอแนะปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและเป็นข้อมูลในการ
ดำเนินโครงการต่อไป 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

          (1) พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น  

          (2) พนักงานเทศบาลได้รับความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของตำแหน่งหน่ึงตำแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์ งาน
การเงิน งานด้านช่าง ฯ 

 (3) พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านการบริหาร  ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการ
บริการประชาชน  เช่น ในเร่ืองการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น 

          (4) พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ยอย่างราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทำงาน การ
สื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

          (5) พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

         ร้อยละของพนักงานเทศบาลได้รับการฝึกอบรมมากกว่าร้อยละ 26 ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่มีความพึง
พอใจต่อการเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพการทำงาน พึงพอใจในระดับมาก 
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   สรุปผลการดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี จำนวนพนักงานเทศบาล
ทั้งสิ้น  19 คน คิดเป็นผู้ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพการทำงาน ร้อยละ 26  

เกณฑ์การประเมินผล (โดยการตอบแบบสอบถาม 

ค่าระดับ   ช่วงคะแนน                             ความหมาย 

      1  1.00 – 1.79    หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

      2  1.80 – 2.59    หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย 

      3  2.60 – 3.39    หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง 

      4  3.40 – 4.19    หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก 

      5  4.20 – 5.00    หมายถึง พึงพอใจในระดับมากที่สุด 

 

 รายละเอียด 
มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

ค่าเฉลี่ย 

1 ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 21 19 6 1 0 3.94 

2 ความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละตำแหน่ง 

23 18 8 2 0 
4.21 

3 ความรู้ด้านการบริหาร    

 
 20 21 6 4 0 

4.11 

4 ความรู้ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  

27 
15 5 4 0 

4.27 

5 ความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรม 

25 14 8 4 0 
4.17 
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ผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีจากพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 67 คน โดยวัดความพึงพอใจในด้านต่างๆสรุปได้ดังน้ี 

เกณฑ์ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาใน มีความพึงพอใจมากกว่า ≥ 4.00 
(คะแนนเต็ม 5)  

1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน เท่ากับ 3.94  

          2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง เท่ากับ 4.21 

            3) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านความรู้ด้านการบริหาร เท่ากับ 4.11 

4) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านความรู้ด้านคุณสมบัติส่วนตัว เท่ากับ 4.27 

5) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เท่ากับ 4.17 

ดังน้ันการแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามเกณฑ์ความสำเร็จการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
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๑. นายสมคิด  ดิษพันลำ 
รองปลัดเทศบาลตำบลนาใน 

-วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ควบคุมภายใน บริหารจัดการ        
ความเสี่ยง และการกำหนดโครงสร้าง
หน่วยตรวจสอบภายในสำหรับ           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นพิเศษ 
 
-การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด
พัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตาม ว ๘๔๕ ลงวันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) การใช้ลายมือ
ชื่ออิเล็คทรอนิคส์ การจัดทำรูปแบบ
รายการ/TOR/กำหนดคุณลักษณะ 
การกำหนดผลงาน หลักเกณฑ์การ
คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การ
พิจารณาใช้ค่าตาราง Factor F และ
เทคนิคการบริหารงานพัสดุท้องถิ่น 
 

-ณ โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ 
อ.เมือง จ.สกลนคร 
วันที่ ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
ณ โรงแรมริมปาว อ.เมือง             
จ.กาฬสินธุ์ 
วันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

๒  นางสาวจีรวรรณ  ประจันทร์ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

-การบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผังบัญชี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
บันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดโดย
ใช้ Excel การโอนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงาน
ภายใต้สังกัด 
 

ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น  
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  
วันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 

๓ นายไพศาล คำมุงคุณ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

-ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ณ ค่ายศรีสกุลวงค์ อ.เมือง             
จ.สกลนคร 
๓๐ กันยายน-๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 

๔ นายประสบโชค  เทพิน 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

-วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ควบคุมภายใน บริหารจัดการ        
ความเสี่ยง และการกำหนดโครงสร้าง          
หน่วยตรวจสอบภายในสำหรับ         
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นพิเศษ 

-ณ โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ 
อ.เมือง จ.สกลนคร 
วันที่ ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ 
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ลำดับที่ ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง หลักสูตร สถานที ่
๔ 

(ต่อ) 
นายประสบโชค  เทพิน 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

-การเบิกจ่ายเงินเดือน ผ่านระบบ KTB 
Corporate Online และแนวทางการ
ป้องกันการทุจริต ข้อทักท้วงเรียกคืน
เกี่ยวกับกรณีการเบิกจ่ายเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

-ณ โรงแรมสยามแกรนด์        
อ.เมือง จ.อุดรธานี 
วันที่ ๑๖-๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

๕ นายมนตรี  ดีเหมาะ 
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

-ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ณ ค่ายศรีสกุลวงค์ อ.เมือง             
จ.สกลนคร 
๓๐ กันยายน-๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค  

 เน่ืองจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 19)  ยังไม่คลี่คลาย เชื้อไวรัสยังมีการแพร่เชื้อ

ระหว่างคนสู่คนในลักษณะการติดเชื้อจากละอองเสมหะจากการไอ  จาม การสัมผัส การรับประทานอาหารร่วมกัน 
จึงส่งผลให้การศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลนาใน ในปีงบประมาณ 2564 ต้องจัดอบรมและศึกษาดูงานล่าช้า การ
ติดต่อประสานงานการศึกษาดูงานแบบเร่งด่วน 
 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้มากกว่าน้ี 
- ควรให้มีการจัดอบรมบุคลากรแบบต่อเน่ืองทุกปี บุคลากรจะได้มีความรู้นำมาพัฒนาการทำงานที่ดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


