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ค าน า 

 
  การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ของ เทศบาลต าบลหาดทรายรี นั้น ได้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่
ของตนเอง รวมทั้งบทบาทของเทศบาลต าบลหาดทรายรี โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรม
และจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ เทศบาลต าบลหาดทรายรี 
ต่อไป 
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หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของบุคคลของเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2545 ก าหนดให้เทศบาล พัฒนาผู้
ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดี  โดยเทศบาล ต้อง
ด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.แล้วแต่กรณีก าหนด เช่น การพัฒนาด้าน
ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์ จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละ
เทศบาลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ เทศบาลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.แล้วแต่กรณี
ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่ เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การ
พัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้ และ
อาจกระท าได้โดย ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. และก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.แล้วแต่กรณี ร่วมกับ เทศบาลต้นสังกัด หรือ
เทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน...จังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2545 
ก าหนดให้เทศบาล จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดท าแผนการพัฒนาต้อง
ก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด โดยให้ก าหนด
เป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของเทศบาล นั้น  
  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลต าบลหาดทรายรี อ าเภอเมือง  จังหวัดชุมพร จึงได้
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต าบลหาดทรายรี เป็นเครื่องมือ  ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลต าบลหาดทรายรี ในการปฏิบัติราชการและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนที่ 1 :  หลักการและเหตุผล 



ข้อมูลด้านโครงสร้างและอัตราก าลัง               

โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลหาดทรายรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
อัตราก าลังที่มีอยู่จริง 

ทะเบียนข้อมูลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ เทศบาลต าบลหาดทรายรี ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

 

ล าดับที่ 
 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ระดับ 
 

อัตราเงินเดือน 
 

หมายเหตุ 

1 นางพรพณา  ภิญโญศาสตร์ นักบริหารงานท้องถิ่น /ปลัดเทศบาล กลาง 39,190  

 ส ำนักงำนปลัดเทศบำล     

2 นายสายันย์  หัสรินทร์ 
อ านวยการท้องถิ่น  / 

หัวหน้าส านักงานปลัดปลัดเทศบาล 
ต้น 28,560  

3 นางอรพิณ  ชายสมุทร นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 19,800  

4 นางสาวภัทรพร  ทองรอด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 23,550  

5 นางนณัฐกรณ์  สมมัง นิติกร ช านาญการ 26,460  
6 นางจันทร์จิรา  คณะนา คร ู ค.ศ.1 21,150  
7 นางสาวขนิษฐา  เจริญรักษ์ คร ู ค.ศ.1 17,910  
8 นางพยุดา  จันดากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - 18,480 ลูกจ้างประจ า 
9 นายสุระพงษ์มัฐฎารักษ์ ผู้ช่วยสันทนาการ - 17,890  
10 นายไชยา  พุ่มประสาท ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว - 12,970 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
11 นางสาวจารีรัตน์  มากอ าไพ ผู้ดูแลเด็ก -  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

12 นางสาวเพ็ญนภา  หนูจ่าแสง ผู้ดูแลเด็ก - 10,590 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

13 นายณัฐิวุฒิ  แซ่ลิ้ม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ - 9,400 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 
 

  
 



 

ล าดับที่ 
 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ระดับ 
 

อัตราเงินเดือน 
 

หมายเหตุ 

14 นายคมสันต์  มีสุข พนักงานขับรถยนต์ - 11,600 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

15 นายศรีสุนทร  รัตนเทพี พนักงานขับรถยนต์ - 11,400 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

16 นายแสงทอง  รุจิกวิน พนักงานขับรถยนต์ - 12,770 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

17 นายณัฐกรณ์  ปานคล้ า พนักงานขับรถยนต์ - 9,400 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

18 นายวสันต์  เกตุสิงห์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ - 11,400 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

19 -ว่าง- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ - 9,400 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

20 -ว่าง- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน -  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

21 นางสาววาณี  แดงน้อย คนงานทั่วไป (แม่บ้าน) - 12270 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

22 นายชูศักดิ์  มุกดาสกุลภิบาล คนงานประจ ารถขยะ - 12,560 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

23 นายอนุพล  รัตนเทพี ยาม - 11,020 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

24 นายวิเชียร  พงษ์ศักดิ์ไกรศรี คนงานทั่วไป (ช่างไม้) - 12,270 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

25 นางสาวเสาวลักษณ์  ภูมิสุวรรณ์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ - 15,000 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

26 -ว่าง- ยาม - 11,020 พนักงานจ้างทั่วไป 

27 นางสาวนันทพร  คงโกมินทร์ คนงานทั่วไป - 9,000 พนักงานจ้างทั่วไป 

28 นายอนิรุตต์  ฉิมพลี คนงานทั่วไป - 9,000 พนักงานจ้างทั่วไป 

29 นายสาคร  ซั่งเซ่งอ้ิว คนงานทั่วไป - 9,000 พนักงานจ้างทั่วไป 

30 นางวัชนี  ณ ศฤงคาร คนงานทั่วไป - 9,000 พนักงานจ้างทั่วไป 
 
 



 

ล าดับที่ 
 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
- 

ระดับ 
 

อัตราเงินเดือน 
 

หมายเหตุ 

31 นายสุดใจ  โคตรสิบัน คนงานทั่วไป - 9,000 พนักงานจ้างทั่วไป 

32 นายกฤตพจน์  วงษ์สุวรรณ์ คนงานทั่วไป - 9,000 พนักงานจ้างทั่วไป 

33 นางสาวอังคณา  แป้งหอม คนงานทั่วไป - 9,000 พนักงานจ้างทั่วไป 

34 นายนรากร  สุวรรณมาลา คนงานทั่วไป - 9,000 พนักงานจ้างทั่วไป 

35 นางเจสดา   บุญส่ง คนงานทั่วไป - 9,000 พนักงานจ้างทั่วไป 

36 นายไพศาล  เหมือนจิตร พนักงานดับเพลิง - 9,000 พนักงานจ้างทั่วไป 

37 นายสมมารถ  เกตุนิกร พนักงานดับเพลิง - 9,000 พนักงานจ้างทั่วไป 

38 นายอนุศักดิ์  แพ่งภักดี คนสวน - 9,000 พนักงานจ้างทั่วไป 

39 นายธวัช  รัตนเลิศ คนสวน - 9,000 พนักงานจ้างทั่วไป 

40 พะเยา  บุญเหลือ คนงานประจ ารถขยะ - 9,000 พนักงานจ้างทั่วไป 

41 ธีระพล  จันทร์เจียม คนงานประจ ารถขยะ - 9,000 พนักงานจ้างทั่วไป 

 กองคลัง     

42 นางลักขณา  อรุณ อ านวยการท้องถิ่น  / ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 31,880  

43 นางสาวชัฐชญาภา  วิเศษสุข นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ช านาญการ 20,790  

44 นางสาวกานต์พิชชา  อินทนาคม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช านาญงาน 16,570  

45 นางสาวนคภัทร  ทองแสง เจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญงาน 19,580  
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ล าดับที่ 
 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ระดับ 
 

อัตราเงินเดือน 
 

หมายเหตุ 

46 นางภาริณี  ลิ้มสุวรรณ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน 17,270  

47 นางสาวใกล้รุ่ง  โยธิการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - 15,440 ลูกจ้างประจ า 

48 นายกิตติพันธ์  เจริญพานิช ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ - 11,800 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

49 นางสาวอันติมา  สินสัจธรรม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - 9,400 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 กองช่ำง     

50 นายวิเชษฐ์  จินตวร อ านวยการท้องถิ่น  / ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 30,790  

51 นายพิชยา  สุทธาภักดิ์ นายช่างโยธา ช านาญงาน 19,200  

52 นายณฤดม  แสงแก้ว นายช่างไฟฟ้า อาวุโส 33,000  

53 นางสาวอินทุอร  อินทร์น้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 9,400 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

54 นายจตุพล โกฏเพชร ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 9,780 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

55 -ว่าง- ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 9,400 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

56 -ว่าง- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า - 9,400 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

57 นายไมตรี  สันทัดการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา - 9,400 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

58 -ว่าง- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง - 15,000 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

59 นายสมศักดิ์  เสนาการ  คนงานทั่วไป (ผลิตน้ าประปา) - 11,400 พนักงานจ้างตามภารกิจ 



 
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ได้ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

มำตรำ 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 

(1.) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(2.) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
(3.) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
(4.) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(5.) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(6.) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
(7.) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ 
(8.) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(9.) หน้าที่อื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
 
การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

   มำตรำ 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใดๆในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 

(1.) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(2.) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(3.) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(4.) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(5.) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(6.) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(7.) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(8.) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(9.) เทศพาณิชย์ 

          
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
  จากภารกิจและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลและการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ที่
เทศบาลก าหนดขึ้น จะเห็นได้ว่าพนักงานเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทั้งในทางระเบียบกฎหมายตามหน้าที่และเทคนิคทักษะที่จะน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หากพนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ไม่มี
คุณธรรมจริยธรรมและทักษะในการปฏิบัติงาน ก็ยากท่ีจะบริหารงาน และปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพแก่องค์กร
และประชาชนผู้มารับบริการ  ซึ่งเทศบาลต าบลหาดทรายรี ได้วิเคราะห์เป็น  3  ส่วน ดังนี้ 
  1)  การวิเคราะห์ตัวบุคลากร 
   จุดแข็ง 

a. บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่และภูมิล าเนาใกล้เคียงกับเทศบาลต าบล
ปากน้ าชุมพร 

b. มีระดับความรู้ตั้งแต่ปริญญาตรี 
c. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
d. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 
e. มีประสบการณ์ในการท างานก่อนมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น 
จุดอ่อน 
f. บุคลากรบางส่วนมีความรู้ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน และภารกิจของเทศบาล 
g. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
h. มีภาระหนี้สิน 
i. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่ค านึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ 

2) การวิเคราะห์ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน 
จุดแข็ง 
j. บุคลากรส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งต าแหน่ง 
k. บุคลากรบางส่วนมีความรู้ในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

มากกว่าที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
จุดอ่อน 
l. การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นต าแหน่งต่าง ๆ ยังไม่ครบตามกรอบแผน

อัตราก าลัง 3 ปี 
m. บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากกว่างานในหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง ท าให้บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3) การวิเคราะห์องค์กร 
จุดแข็ง 
n. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาล ท าให้รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชน

ได้ด ี
o. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ โดยได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมในระดับปริญญาตรี/

ปริญญาโทเพ่ิมมากข้ึน 
p. มีความคุ้นเคยกันระหว่างพนักงานเทศบาลด้วยกัน และระหว่างชุมชน 
จดุอ่อน 
q. มีภาระหนี้สินท าให้ท างานได้ไม่เต็มที่ หรือขาดความกระตือรือร้นในการท างาน 
r. มีงบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวนประชากร และภารกิจ 

 
s. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ

ด าเนินการตามระเบียบ หรือการปฏิบัติตามข้ันตอนเป็นไปได้ยาก          
t. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน  
u. มีพ้ืนที่ในการพัฒนากว้าง มีปัญหามาก ท าให้บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอ

หรือไม่มี 
v. ขาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการบริการสาธารณะบางประเภทไม่มี หรือไม่

เพียงพอ 
จากหลักการและเหตุผลและการวิเคราะห์ดังกล่าว  พนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาล  

จึงต้องได้รับการพัฒนาความรู้ทั้งทางด้านทักษะ แนวทางปฏิบัติงาน และคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหาดทรายรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
แก่ประชาชนโดยทั่วกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 

 

โครงสร้าง
ปัจจุบัน

 
 

 
การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ของเทศบาล  จะเป็นการพัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด 
โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง 
สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง  การโอนย้าย และประเมินผลเพ่ือการเลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดี
ความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลหาดทรายรี ที่จะปรับปรุงจึง
เป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

นายกเทศมนตร ี

 
ผู้บริหารหน่วยงานจดัท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอยีด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไปตาม

ระเบียบ 
รายงานนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

ท างานตามค าสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเอง
ยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 
 

   
 
 

 
 

ประเมินผล 



 

 
 

 
วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 

 
   “ภายในปี 2561  บุคลากรของเทศบาลต าบลหาดทรายรี  จะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต  มี
ความรู้ความสามารถ  มีความช านาญการในหน้าที่  มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับ
ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     นายกเทศมนตร ี ผู้บริหารหน่วยงานจดัท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล
สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 
ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 
ให้ความเป็นธรรม 
 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลังสรรหา 
ประเมินผล/รายงาน 



 
 

 
 
 
 

   2.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
เทศบาลต าบลหาดทรายรี   ในการปฏิบัติงานราชการและตอบสนองความต้องการของประชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลต าบล
หาดทรายรี    
  2.3 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ต าบลหาดทรายรี    
 
 

 
 
 
 

 
 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลหาดทรายรี  ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างทุกคน  ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลหาดทรายรีทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 : วัตถุประสงค์ 

ส่วนที่ 3 : เป้ำหมำย 



 
 

 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานการพฒันาบุคลากร 
4.1  การเตรียมการและการวางแผน 
  1)   แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประกอบด้วย 
   - นายกเทศมนตรีต าบลหาดทรายรี  เป็นประธานกรรมการ 
   - ปลัดเทศบาลต าบลหาดทรายรี  เป็นกรรมการ 
   - ผู้อ านวยการกองคลัง   เป็นกรรมการ 
   - ผู้อ านวยการกองช่าง   เป็นกรรมการ 
   - หัวหน้าส านักปลัด   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  2)  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
  3) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน    ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

4.2  การด าเนินการพัฒนา 
  1)  การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลเหล่านั้นมา
พิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่  การคัดเลือกกลุ่ม
บุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา  และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการ
พัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม 
การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น 
  2)  วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง  โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
 

4.3  การติดตามและประเมินผล 
  ผู้บังคับบัญชาติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและก าหนดให้มีการประเมินผลการพัฒนา  เมื่อผ่าน
การประเมินผลแล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว

ส่วนที่ 4 : ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 



แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

 
 
1.1  แต่งต้ังคณะท ำงำน 
1.2  พิจำรณำเหตุผลและควำมจ ำเป็น 
1.3  ก ำหนดประเภทของควำมจ ำเป็น 

สิ้นสุด 

1. กำรเตรียมกำรและกำรวำงแผน 

 
 
         

กำรด ำเนินกำร  โดยอำจด ำเนินกำรเอง หรือร่วมกับหน่วย
รำชกำรอื่น หรือว่ำจ้ำงเอกชนด ำเนินกำรและเลือก
รูปแบบวิธีกำรที ่ เหมำะสม เช่น 
 -  กำรปฐมนิเทศ 
 -  กำรสอนงำน  กำรให้ค ำปรึกษำ 

-  กำรสับเปลี่ยนหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
 -  กำรฝึกอบรม 
 -  กำรให้ทุนกำรศึกษำ 
 -  กำรดูงำน 
 -  กำรประชุมเชิงปฏิบัตกิำร/สัมมนำ 
 -  ฯลฯ 
 

2. กำรด ำเนินกำร/วิธีด ำเนินกำร 

 
 
        

จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตำมและ
ประเมินผล เพ่ือให้ทรำบถึงควำมควำมส ำเร็จ  
ควำมรู้ควำมสำมำรถและผลกำรปฏิบัติงำน 

3. กำรติดตำมและประเมินผล 



 
 
 
 
 
 5.1  หลักสูตรการพัฒนา 

เทศบาลต าบลหาดทรายรี ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
4. หลักสูตรด้านการบริหาร 
5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

5.2  วิธีการพัฒนา 
เทศบาลต าบลหาดทรายรี จะด าเนินการเอง  เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่  การสอนงานโดย

ผู้บังคับบัญชา  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน  เป็นต้น  นอกจากนี้
เทศบาลต าบลหาดทรายรี จะด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนและด าเนินการร่วมกับเอกชน เช่น ส่งบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ  หรือเทศบาลต าบลหาด
ทรายรีเป็นผู้ด าเนินการและเชิญหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วม เช่น การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือวิทยากร
กระบวนการ  ซึ่งสามารถสรุปวิธีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ดังนี้ คือ 

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

 
 
 
 

ส่วนที่ 5 : หลักสูตรและวิธีกำรพัฒนำ 



                                                                                   รายละเอียดแผนการพัฒนาบุคลากร                          
เทศบาลต าบลหาดทรายรี 

 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคน
ทุกต าแหน่งได้รบัการพัฒนา
ภายในระยะเวลา 3 ป ี

การพัฒนาด้านบุคลากร 
1. ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้
หลักสูตร  ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.   ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษา
ต่ออย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ในการท างาน
ตลอดเวลา 
3.  สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง สมาชิกเทศบาล ผู้บริหาร และประชาชน               
ได้มีโอกาสทัศนะศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น โดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ /      
   สัมมนา 
-  การสอนงาน/ให้ค าปรึกษา  
   และอ่ืน ๆ 
-  ให้ทุนการศึกษาระดับ 
   ปริญญาตรี  ปริญญาโท และ 
   หลักสูตรตามสายงานปฏิบัติ 
 
 
- ด าเนินการเองหรือร่วมกับ 
  หน่วยงานอื่น โดยวิธีการ  
  ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
 

1 ตุลาคม 2560 –  
30 กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

1 ตุลาคม 2560 –  
30 กันยายน 2563 

 
 
 

1 ตุลาคม 2560 –  
30 กันยายน 2563 

 

งบ เทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบเทศบาล หรือได้รับ 
จาก สถ. 

 
 
 
 

งบเทศบาล 

 

 



 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคน
ทุกต าแหน่งได้รบัการพัฒนา
ภายในระยะเวลา 3 ป ี

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
1.   ส่งเสริมจริยธรรมเพ่ือให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างมีคุณภาพ มีความรู้ 
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเหมาะสม 
2.  การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม            
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
3.  การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
4.  มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น โดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา 
-  การสอนงาน/ให้ค าปรึกษา และ  
   อื่น ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและลงโทษ 

 
1 ตุลาคม 2560 –  
30 กันยายน 2563 

 

 
งบเทศบาล 

 
 

 
 
 

 



 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคน
ทุกต าแหน่งได้รบัการพัฒนา
ภายในระยะเวลา 3 ป ี

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
1.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอน            
ในการท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน                  
และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
2.  ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
3.  ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม 5 ส  
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน โดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
-  การสอนงาน/ให้ค าปรึกษา    
   และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ท างาน และ 
    สถานที่บริการประชาชน 

 

1 ตุลาคม 2560 –  
30 กันยายน 2563 

 

งบเทศบาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  2561 - 2563 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

พนักงานส่วนต าบล 
งบประมาณ 

ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (O.D.) 
ในสังกัด 

-  เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล/
พนักงานครู/พนักงาน
จ้าง/ลูกจ้างประจ า 

90,000.- ตุลาคม 2560 –  
กันยายน 2563 

 

- ได้รับความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัดฯ 

2 โครงการพัฒนาดา้นคุณธรรมและ            
จริยธรรมฯ 

-  เพื่อพัฒนาและ
เสรมิสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

- บุคลากรในสังกัด 
ทุกคน 

30,000.- ตุลาคม 2560 –  
กันยายน 2563 

 

- บุคลากรมีคณุธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชนและด าเนินชีวิต
ได้อย่างปกตสิุข 

ส านักงานปลัดฯ 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น/
สมาชิกสภา/ผู้น าท้องถิ่น 

-  เพื่อน าความรู้ทีไ่ดม้า
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-  คณะผู้บริหาร 
-  ส.ท./ก านัน/ผญบ. 
-  พนักงานเทศบาล 

300,000.- ตุลาคม 2560 –  
กันยายน 2563 

 

- ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการท างานในองค์กร
ได้อย่างด ี

ส านักงานปลัดฯ 

4 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม ผู้บริหาร 
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

-  เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างาน
ของผู้บริหาร 

- พนักงานเทศบาล         
ในต าแหน่งผู้บริหาร  
ทุกคน 

เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร 

ตุลาคม 2560 –  
กันยายน 2563 

 

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอก             
ที่ด าเนินการ 

5 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

-  พนักงาน/ลูกจ้าง            
ในระดับปฏบิัติการ           
ทุกคน 

เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร 

ตุลาคม 2560 –  
กันยายน 2563 

 

-  มีความรู้และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอก        
ที่ด าเนินการ 

 
 

 

 



บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  2561 - 2563 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

6 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศกึษา 
 

- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ทักษะ ประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการศึกษา 

- บุคลากรในสังกัดส่วน
การศึกษา 

30,000.- ตุลาคม 2560 –  
กันยายน 2563 

 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจทักษะและ
ประสบการณ์ในการจัดการดา้น
การศึกษา 

ส่วนการศึกษาฯ 

7 โครงการตรวจตดิตามการด าเนินงานของ
ส่วนราชการภายในด้านแผนงาน
งบประมาณ 

- เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษ ี

- บุคลากรในสังกัดส่วน
การคลัง 

30,000.- ตุลาคม 2560 –  
กันยายน 2563 

 
 

- พนักงานได้รับความรู้และ
สามารถจัดเก็บภาษีได้ตาม
เป้าหมาย 

งานจัดเก็บรายได ้

8 โครงการจดัประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพและการมสี่วนร่วม 
ในการจัดท างบประมาณของเทศบาล 
 

-  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และการมีส่วนร่วมในการ
จัดท างบประมาณของ 
เทศบาล 

-  บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดท างบประมาณ
ของเทศบาล 

30,000.- ตุลาคม 2560 –  
กันยายน 2563 

 

- ทุกส่วนราชการ              
ที่ด าเนินการ 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

 
  เทศบาลต าบลหาดทรายรี จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงานเทศบาล เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

1.  การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ  ก่อน - หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผล
ภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 

2.  การสัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้องเช่ น  ผู้บั งคับบัญชา หัวหน้างาน เ พ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ของผู้เข้ารับการพัฒนา 

3.  การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอ่ืนที่เป็นผู้ด า เนินการพัฒนา เช่น ในกรณี        
ทีเ่ทศบาลต าบลหาดทรายรี ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลหาดทรายรี สามารถปรับเปลี่ยน
แก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร ตลอดจน
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้การพัฒนา
บุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจ าเป็น อาจต้องท าการ
ยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงาน   สู่ท้องถิ่น
ให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ 
 
 

ส่วนที่ 6 : กำรติดตำมและประเมินผล 

ส่วนที่ 7 : บทสรุป 


