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แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 

ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 – 2566 

 

 
 
 
 

 
 

เทศบาลตำบลหนองหิน 
อำเภอเมืองสรวง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 
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คำนำ 
 

 ในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566)               
ของเทศบาลตำบลหนองหิน ได้คำนึงภารกิจ อำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาให้
พนักงานเทศบาลรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือ
เป็นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับพนักงานแต่ละตำแหน่ง ให้ได้รับการ
พัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ          
ของเทศบาลตำบลหนองหินต่อไป 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลหนองหิน 
ตุลาคม  2563 
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 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  
เทศบาลตำบลหนองหิน  อำเภอเมอืงสรวง  จังหวัดร้อยเอด็ 

……………………………….. 

1.  หลักการและเหตุผล 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2545  ส่วนที่ 4 เรื่องการพัฒนา
พนักงานเทศบาล กำหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อน
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติ
ตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยเทศบาลต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กำหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบั ติราชการให้ใช้วิธีการ
ฝึกอบรมหรือการฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม
ให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้กระทำได้ ทั้งนี้เทศบาลที่จะดำเนินการ
จะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตาม
ความจำเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้ และอาจกระทำได้โดยสำนักงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล สำนักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด และเทศบาลต้นสังกัด หรือ
สำนักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วน
ราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ นั้น 

  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลหนองหินจึงได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
  2.2  เพ่ือให้คณะผู้บริหารรับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคณะผู้บริหาร  
พนักงานเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานจ้าง 
 
  3.  ขอบเขต  
  ครอบคลุมการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากร  การดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร             
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล สมาชิกสภา และพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลตำบลหนองหิน 
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4.  คำจำกัดความ 
  3.1  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่  หมายถึง  หัวหน้างานบริหารงานบุคคล  สำนักปลัด  
เทศบาลตำบลหนองหิน หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบงานบุคลากร    

3.2  หวัหน้าส่วนราชการ  หมายถึง  ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนกองคลัง  
หัวหน้ากองการศึกษา หัวหน้ากองช่าง 
  3.3  คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการรับผิดชอบจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 

4.  เป้าหมาย 
  บุคลากรในเทศบาลตำบลหนองหิน ได้แก่  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลตำบล  และพนักงานจ้าง 

5.  งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   

6.  ผู้รับผิดชอบ 
  6.1  สำนักปลัดเทศบาล 
  6.2  บุคลากรผู้รับผิดชอบ  มีหน้าที่ 

        6.2.1  สำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
                6.2.2  วิเคราะห์ข้อมูล  และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 

        6.2.3  เสนอแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีต่อคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้ 
          รับมอบหมาย 

        6.2.4  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับ 
           มอบหมาย 

        6.2.5  แจ้งผลการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี  ให้นายกเทศมนตรีทราบ 
        6.2.6  จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 
        6.2.7  เสนอรายงานผลการดำเนินตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี  และผลการ 

          ประเมินและติดตามผลเสนอคณะกรรมการ 
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7.  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
 
 

รายละเอียด 
 

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

1.  สำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร - ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- พนักงานทุกคน 
- บุคลากร 

2.  วิเคราะห์ปัญหาและข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร - ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ 
- บุคลากร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
 

3.  พิจารณาว่าบุคลากรของหน่วยงาน หรือส่วนราชการภายใน  จุดใดที่ต้องมี
การฝึกอบรม  เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทำงาน 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- บุคลากร 

4.  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี  ต่อคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- บุคลากร 

5.  จัดส่งบุคคลไปอบรมและจัดทำเอกสารการฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บังคับบัญชา 

-หัวหน้าส่วนราชการ 
- บุคลากร 
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

6.  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย 

- หัวหน้าส่วนราชการ 
- บุคลากร 

7.  จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี - บุคลากร 
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

8.  ประเมินผล - ปลัดเทศบาล 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- บุคลากร 
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การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ เทศบาลตำบลหนองหิน 

วิเคราะห์ปัญหาให้ได้จากการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน  ตลอดจนปัญหาที่เกิดข้ึน 

ของหน่วยงาน 

บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน  และสำเร็จตามที่กำหนด 

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานไม่สำเร็จตามกำหนด 

พิจารณาความต้องการฝึกอบรม 
พิจารณาเป็นรายบุคคล  หรือระดับ
หน่วยงานภายใน ทต. 

สำรวจความต้องการเพิ่มเติมจาก
บุคลากรในหน่วยงาน 

ขออนุมัติผู้บริหาร  เพื่อพิจารณา 

ประเมินความจำเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม 
ตามลำดับความจำเป็น ก่อน - หลัง 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม จัดทำโครงการฝึกอบรม 

กำหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

กำหนดเนื้อหาของการฝึกอบรม 

กำหนดวิธีการฝึกอบรม 
ดำเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 
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   ตารางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 

รายการ 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.  วิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

            

2.  พิจารณาว่า  บุคลากรของ
หน่วยงานที่สมควรจัดให้มีการ
ฝึกอบรม 

            

3.  ดำเนินการเสนอเรื่องผู้บริหาร  
เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

            

4.  ประเมินความจำเป็นที่ต้องมีการ
ฝึกอบรม  จัดลำดับความ จำเป็น  
ก่อน – หลัง 

            

5.  จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรม หรือ
จัดทำโครงการฝึกอบรมที่ได้รับความ
เห็นชอบ 

            

6.  ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ
ที่วางแผนไว้ 

            

7.  รายงานผลการดำเนินการ
ฝึกอบรมตามโครงการ 

            

8.  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ             
9.  ประเมินผล 
 

ควรดำเนินการหลังจากเสร็จการฝึกอบรม 
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ข้อมูลทะเบียนคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหิน 

 อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอด็  
 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหต ุ
1 นายสัมฤทธิ์  วงศจ์ำปา นายกเทศมนตรี  
2 นายคมปณัฒญศ  ไทยด่อน รองนายกเทศมนตรี  
3 นายดุสิต  สุดชา รองนายกเทศมนตรี  
4 นายสุวิทย์  สุโพธิ ์ เลขานุการนายก   
5 นายเจริญ  มีตน ที่ปรึกษานายกฯ  

 
 

ข้อมูลทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาล 
  

เขตที่ 1 ชื่อ – สกุล หมายเหต ุ

1 นายธีรชัย   อยู่ไพร   

2 นายสวัสดิ์  พัฒโท   

3 นายเกษม  หงษ์ลอยลม   

4 นางจิราพร  เรืองผา   

5 นางจันทร์  สุโพธิ์   

เขตที่ 2    

1 นายสอน   สาเกตุ   

2 นายคำมี  หมื่นหาวงศ์   

3 นายสมร   สนิทพจน์   

4 นายธนากร   สุโพธิ ์   

5 นายทองคำ  สุโพธิ์   

6 นายจันทา    รูตังติ   

 



 9 

 
แนวทางการพัฒนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  
 

1. การพัฒนาผู้บริหาร 
1.1 การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเอง หรือหน่วยงานอ่ืน 
     จัดอบรมสัมมนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

   1.2 การศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์อย่างน้อย 1 ปี/ครั้ง ตามแต่โอกาส 
   1.3 ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
 
 2.การพัฒนาสมาชิกสภาเทศบาล 

2.1 การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเอง หรือหน่วยงานอ่ืน 
                          จัดอบรมสัมมนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
     2.2 การศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ อย่างน้อย 1 ปี/ครั้ง ตามแต่โอกาส 
     2.3 ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
 

3. การพัฒนาความชำนาญการ  
 3.1 จัดให้พนักงานและลูกจ้างได้เข้ารับการศึกษาอบรม  เข้าร่วมสัมมนาและทํสนศึกษา 

        อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ตามแต่โอกาส 
  3.2 เปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้างที่มีความสนใจได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้และส่งเสริม 
                           ให้มีการศึกษาต่อเพ่ือให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นและจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ    
       และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน 
      3.3 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 

  4. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน 
  4.1 การให้ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานสำหรับบุคคลที่บรรจุใหม่ ภายใต้ 

       การสอนงานโดยบุคลากรที่มีความสามารถในหน้าที่ 
     4.2 การปฐมนิเทศ แนะนำชี้แจงก่อนบรรจุงานใหม่หรือแนะนำท่ีจะเปลี่ยนสายงานใหม่ 

4.3 การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้มีการเปลี่ยนงานอาจจะ 3-4 เดือน/ครั้งเพ่ือให้ 
      มีความรู้เบื้องต้นในงานหลาย ๆ ด้าน
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
 

ที่ แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามท่ีโครงการกำหนด 
(งบประมาณ ของ ทต.) 

เพ่ือพัฒนาความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัด 

2 การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆที่หน่วยงานอ่ืนจัด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
(งบประมาณ ของ ทต.) 

เพ่ือพัฒนาความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัด 

3 การศึกษาดูงานหน่วยงานอ่ืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามท่ีโครงการกำหนด 
(งบประมาณ ของ ทต.) 

เพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัด 

4 การประชุมประจำเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - เพ่ือติดตามความ
เคลื่อนไหวในการทำงาน 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัด 

5 การสรรหาเครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือการบริหารงาน  แล้วแต่ความจำเป็น งบประมาณของ เทศบาล เพ่ือให้เพียงพอต่อการ
ทำงาน 

ทุกส่วนราชการ 

6 การฝึกทดลองการปฏิบัติงาน (สำหรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่) เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ - เพ่ือทดสอบความสามารถ
ในการทำงานเบื้องต้น 

บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถใน

หน้าที่ 
7 การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (สำหรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่) เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ - เพ่ือให้ มีความรู้เบื้องต้น  
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5. การติดตามและประเมินผล 
 

 เทศตำบลหนองหิน จะจัดให้มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบล
หนองหิน เพ่ือให้ทราบถึงความสำเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 
 1. การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน-หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผลภายหลังจาก
การได้รับการพัฒนาไปได้ระยะหนึ่ง 
 2. การรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมจากบุคคลดังกล่าว 
 3. การขอรับทราบผลการประเมินผลจากหน่วยงานอ่ืนที่เป็นผู้ดำเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีที่ 
เทศบาลตำบลหนองหิน ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด เป็นต้น 
 
 
 


