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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 กำรบริหำรจัดกำรและขับเคลื่อนกลยุทธ์ของหน่วยงำนไปสู่เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ต้องกำรนั้น 

ทรัพยำกรบุคคล คือปัจจัยส ำคัญท่ีสุด  ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำเร็จลุล่วงตำมจุดมุ่งหมำยในปีงบประมำณ  
2560  นี้ บังเกิดผลได้ด้วยควำมร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ  จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ภำคเอกชน และ
ประชำชนอย่ำงเต็มที่  เทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมร่วมมือ  ร่วมแรง  
ร่วมใจ  จำกส่วนรำชกำร  ภำคเอกชนและประชำชนในกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย  ให้เป็น
ชุมชนเข้มแข็งและเป็นเมืองน่ำอยู่ต่อไป  

2. การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 เทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย  ได้ด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2560 ภำยใต้วิสัยทัศน์ “ภำยในปี  
2562  อำกำศอ ำนวย  เป็นเมืองคุณภำพชีวิต  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”    มีส่วนรำชกำรในสังกัดจ ำนวน  
7  กอง   1  หน่วยตรวจสอบ   1  โรงเรียน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 1 ศูนย์  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  1  
ศูนย์  มีอัตรำก ำลัง  จ ำนวนทั้งสิ้น  108 คน  แยกเป็น พนักงำนเทศบำล  39  คน  พนักงำนครูเทศบำล  
23  คน  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและทั่วไป  จ ำนวน   45  คน   ลูกจ้ำงประจ ำ  1  คน  และใช้งบประมำณ
รำยจ่ำยตำมเทศบัญญัติ ประจ ำปีงบประมำณ  2560  จ ำนวน  83,700,000.- บำท 

3. ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  เทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย  ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ   2560  เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  80,380,423.52.- บำท  ได้ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบล
อำกำศอ ำนวย  จ ำนวน  8  ด้ำน  ดังนี้   

1. ด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น  มี 6  โครงกำร  เบิกจ่ำย 
งบประมำณ  เป็นเงิน  1,672,537.56.-  บำท 

2. ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต   มี 26  โครงกำร    เบิกจ่ำยงบประมำณ เป็นเงิน 
20,501,803.16.- บำท 

3. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  มี  2  โครงกำร  เบิกจ่ำยงบประมำณ  เป็นเงิน  1,014,900.- บำท 



 

4. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม  มี  4  โครงกำร 
เบิกจ่ำยงบประมำณ  เป็นเงิน  3,771,674.-  บำท 

5. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี  มี  15  โครงกำร  เบิกจ่ำยงบประมำณ  
เป็นเงิน   2,122,400.-  บำท 

6. ด้ำนกำรวำงแผน  กำรส่งเสริมกำรลงทุน   ไม่มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  
7. ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  มี  5  โครงกำร  เบิกจ่ำย 

งบประมำณ  เป็นเงิน  84,065.-  บำท 
8. ด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริม  กำรลงทุน  พำณิชยกรรมและกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  มี 1 

โครงกำร   เบิกจ่ำยงบประมำณ  เป็นเงิน  6,577.-  บำท 
ที่มำ : รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2560 เทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย  จังหวัดสกลนคร 
 

4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ   
1. กำรก ำหนดวิสัยทัศน์  ซึ่งมำจำกกำรวิเครำะห์หำจุดอ่อน จุดแข็ง ในกำรด ำเนินงำน 
2. กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและถ่ำยทอดประสบกำรณ์ให้แก่บุคลำกรในองค์กร 
3. กำรส่งเสริมให้เกิดกำรท ำงำนร่วมกัน  
4. ลักษณะผู้บริหำรมีภำวะควำมเป็นผู้น ำ 
5. บุคลำกรในองค์กรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมรับผิดชอบ 
6. กำรบริหำรงำนที่มีควำมคล่องตัว 
7. กำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกภำยนอก 

5.ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1. ปัญหำด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
 2. ปัญหำด้ำนงบประมำณท่ีมีจ ำกัด 
 3. ปัญหำด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนยังไม่มำกพอ 
  4. ปัญหำทำงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 1 
บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 1.1 ภาวะการเปลี่ยนแปลง 

ภำยใต้กระแสแห่งกำรปฏิรูประบบรำชกำรและกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีกำรบริหำรจัดกำร
ยุคใหม่ผู้น ำหรือผู้บริหำรองค์กำรต่ำงๆต้องมีควำมตื่นตัวและเกิดควำมพยำยำมปรับตัวในรูปแบบต่ำงๆ
โดยเฉพำะกำรเร่งรัดพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และองค์กำรกำรปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีกำรท ำงำนเพ่ือแสวงหำ
รูปแบบใหม่ๆและน ำระบบมำตรฐำนในระดับต่ำงๆมำพัฒนำองค์กำรซึ่งน ำไปสู่แนวคิดกำรพัฒนำระบบ
บริหำรควำมรู้ภำยในองค์กำรเพ่ือให้องค์กรสำมำรถใช้และพัฒนำควำมรู้ที่มีอยู่ภำยในองค์กำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและปรับเปลี่ยนวิทยำกำรควำมรู้ใหม่มำใช้กับองค์กำรได้อย่ำงเหมำะสม 
 ๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 11 ระบุดังนี้
“ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำรเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำง
สม่ ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆเพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ใน
กำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็วและเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถสร้ำงวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัดให้เป็นบุคลำกรที่มี
ประสิทธิภำพและมีกำรเรียนรู้ร่วมกันทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรให้สอดคล้อง
กับกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

“ในกำรบริหำรรำชกำรแนวใหม่ส่วนรำชกำรจะต้องพัฒนำควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญให้เพียงพอแก่
กำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับสภำพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วและสถำนกำรณ์ของต่ำงประเทศ
ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงซึ่งในกำรบริหำรรำชกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่จำกกำรที่ยึดแนวควำมคิดว่ำต้องปฏิบัติงำนตำมระเบียบแบบแผนที่วำงไว้ตั้งแต่อดีตจน
ต่อเนื่องถึงปัจจุบันเน้นกำรสร้ำงควำมคิดใหม่ๆตำมวิชำกำรสมัยใหม่และน ำมำปรับใช้กับกำรปฏิบัติรำชกำร
ตลอดเวลำในพระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้จึงก ำหนดเป็นหลักกำรว่ำส่วนรำชกำรต้องมีกำรพัฒนำควำมรู้เพื่อให้
มีลักษณะเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอโดยมีแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 

1. ต้องสร้ำงระบบให้สำมำรถรับรู้ข่ำวสำรได้อย่ำงกว้ำงขวำง 



 

2. ต้องสำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆเพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำง
ถูกต้องรวดเร็วและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงไป 

3.  ต้องมีกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถสร้ำงวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้ำรำชกำรเพื่อให้ข้ำรำชกำรทุกคนเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำกำรสมัยใหม่ตลอดเวลำมี
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดและมีคุณธรรม 

4. ต้องมีกำรสร้ำงควำมมีส่วนร่วมในหมู่ข้ำรำชกำรให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือ
กำรน ำมำพัฒนำใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ” 

1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดสกลนครเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ

กำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2545 ส่วนที่ 4 เรื่องกำรพัฒนำพนักงำน
เทศบำล ข้อ 288 – 326 ก ำหนดให้เทศบำลมีกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นพนักงำน
เทศบำลก่อนมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร  หลักและวิธีปฏิบัติ
รำชกำรบทบำทและหน้ำที่ของพนักงำนเทศบำลในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและแนวทำงปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงำนที่ดีโดยเทศบำลต้องด ำเนินกำรพัฒนำให้ครบถ้วนตำม
หลักสูตรที่คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล (ก.ท.จ.) ก ำหนดเช่นกำรพัฒนำด้ำนควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบัติ
รำชกำรให้ใช้วิธีกำรฝึกอบรมในห้องฝึกอบรมกำรฝึกอบรมทำงไกลหรือกำรพัฒนำตนเองก็ได้หำกเทศบำลมี
ควำมประสงค์จะพัฒนำเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำของแต่ละเทศบำลก ำหนดเป็น
หลักสูตรหลักและเพ่ิมเติมหลักสูตรตำมควำมจ ำเป็นที่เทศบำลพิจำรณำเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมกำรพัฒนำ
พนักงำนเทศบำลเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ให้เทศบำลสำมำรถเลือกใช้วิธีกำรพัฒนำอ่ืนๆได้และ
อำจจะกระท ำได้โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล(ก.ท.)ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พนักงำนเทศบำล(ก.ท.จ.) เทศบำลต้นสังกัดหรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล (ก.ท.จ.) 
ร่วมกับเทศบำลต้นสังกัดหรือเทศบำลต้นสังกัดร่วมกับส่วนรำชกำรอ่ืนหรือภำคเอกชนก็ได้ประกอบกับ
ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดสกลนครเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลของเทศบำล  ลงวันที่  28  พฤศจิกำยน  2545  ส่วนที่ 4 เรื่องกำรพัฒนำพนักงำน
เทศบำล ข้อ 299 ก ำหนดให้เทศบำลจัดท ำแผนพัฒนำพนักงำนเทศบำลเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ทักษะทัศนคติ ที่
ดีคุณธรรมและจริยธรรมอันจะท ำให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในต ำแหน่งนั้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรจัดท ำ
แผนกำรพัฒนำพนักงำนเทศบำลต้องก ำหนดตำมกรอบของแผนแม่บทกำรพัฒนำพนักงำนเทศบำล   ที่
คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล (ก.ท.) ก ำหนดประกอบด้วยด้ำนควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
ควำมรู้และทักษะของงำนแต่ละต ำแหน่งด้ำนกำรบริหำรด้ำนคุณสมบัติส่วนตัวและด้ำนศีลธรรมคุณธรรม
โดยให้ก ำหนดเป็นแผนกำรพัฒนำพนักงำนเทศบำลมีระยะเวลำ 3 ปีตำมกรอบของแผนอัตรำก ำลังของ
เทศบำลเพื่อให้เป็นไปตำมประกำศ ก.ท.จ.จังหวัดสกลนคร  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรบริหำรงำน
บุคคลของเทศบำล  ข้อ ๒๘๘ ถึงข้อ ๓๓๙ เทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำขึ้นโดย
จัดท ำให้สอดคล้องกับแผนอัตรำก ำลัง๓ปีของเทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวยและจัดท ำให้ครอบคลุมถึง
บุคลำกรจำกฝ่ำยบริหำรฝ่ำยกำรเมืองพนักงำนจ้ำงและลูกจ้ำงประจ ำของเทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย 

2. การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรเทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 ประกอบด้วยเนื้อหำ 6 เรื่องท่ีส ำคัญ ได้แก่  
 1) กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรอัตรำก ำลังและแผนอัตรำก ำลัง  



 

 2) กำรพัฒนำบุคลำกร         
 3) ระบบค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร  
 4) ระบบกำรประเมิน  
 5) ระบบควำมก้ำวหน้ำในสำยวิชำชีพ  
 6) กำรรักษำไว้และเกษียณ 

 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 
ผลการด าเนินการ 

 
 ได้ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรเทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560  ดังต่อไปนี้ 
1. การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังและแผนอัตราก าลัง  
 1.1  กำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560   
  เทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย  จังหวัดสกลนคร  มีอัตรำก ำลังจ ำนวนทั้งสิ้น  120 อัตรำ  แยกเป็น
พนักงำนเทศบำลและพนักงำนครูเทศบำล  จ ำนวน  63  อัตรำ  ต ำแหน่งว่ำง  7  อัตรำ   พนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจและท่ัวไป  จ ำนวน   48  อัตรำ  ต ำแหน่งว่ำง  1  อัตรำ  ลูกจ้ำงประจ ำ  2 อัตรำ     
  กำรด ำเนินกำรสรรหำและรับโอนพนักงำนเทศบำล จ ำนวน  2  อัตรำ  ลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่ง
พนักงำนขับรถยนต์  เกษียณอำยุรำชกำร  จ ำนวน  1  รำย  สังกัดส ำนักปลัดเทศบำล  จึงมีควำมต้องกำร
อัตรำก ำลังเพ่ิมในต ำแหน่ง  พนักงำนขับรถยนต์  และได้จัดท ำปริมำณงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ก ำหนดต ำแหน่งและโครงสร้ำงด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย  ต่อไป   
  
2. การพัฒนาบุคลากร  
    2.1  แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  บุคลำกรเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำและมีควำมส ำคัญมำกที่สุดในองค์กร  บุคลำกรจะเป็นผู้ผลักดัน
ให้องค์กรสำมำรถด ำเนินภำรกิจต่ำงๆ ให้ส ำเร็จลุล่วง และยังเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำองค์กรในทุกๆ
ด้ำน  กำรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ  และศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนที่
สูงขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  จะท ำให้องค์กรสำมำรถด ำเนินงำนให้เกิดควำมก้ำวหน้ำ และเกิด
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง กำรจะบรรลุเป้ำประสงค์ดังกล่ำวมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีแผนพัฒนำบุคลำกร  
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและคุณภำพของทรัพยำกรบุคคลให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนด     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 



 

  เทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวยมุ่งพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ                    
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ และก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 เทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวยก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร ประกอบด้วย 3  ประเด็น  คือ 
  1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงระบบกำรจัดกำรควำมรู้และกำรพัฒนำก ำลังคน 

1.1 แผนงำนพัฒนำควำมรู้ในองค์กร 
1.2 แผนงำนกำรจัดท ำระบบแผนและประสำนกำรพัฒนำระบบรำชกำรหน่วยงำนต่ำงๆ ใน

สังกัดเทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย 
1.3 แผนงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคลำกร 
1.4 แผนงำนพัฒนำบุคลำกรโดยกำรศึกษำต่อ  ฝึกอบรมทัศนศึกษำดูงำนในประเทศ    

 2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรฝึกอบรม 
  2.1 แผนงำนฝึกอบรมบุคลำกรตำมควำมจ ำเป็น (หลักสูตรกลำง) 
  2.2 แผนงำนฝึกอบรมบุคลำกรในสังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ (หลักสูตรเฉพำะด้ำน) 
 
 3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
  3.1 แผนงำนจัดกำรควำมรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำก ำลังคน 
  3.2 แผนงำนสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำก ำลังคนเพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศำสตร์อ ำเภอ   

2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
 เทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย  ได้จัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม  ประจ ำปีงบประมำณ  2560 
มีพนักงำนเทศบำล จ ำนวน 39 รำย  มีผู้เข้ำรับกำรอบรม  จ ำนวน  37 รำย  คิดเป็นร้อยละ  94.87 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตร หมำยเหตุ 

1 นำยเจษฎำ   พวงเงิน ปลัดเทศบำลต ำบลอำกำศ
อ ำนวย 

ห ลั ก ก ฎ ห ม ำ ย ป ก ค ร อ ง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร
ของรำชกำรส่วนภูมิภำคและ
อปท. 

14-15 มิ.ย.60 
ณ รร.เจริญโฮเต็ล 
อุดรธำนี 

2 นำยจิระศักดิ์  โพธิ์ละคร หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
(นักบริหำรงำนทั่วไป) 

พั ฒ น ำ แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ประจ ำปี พ.ศ.2560 

7 -8 ธันวำคม 59 
รร.ไอโฮเท็ล 
 จ.นครพนม 

3 นำยอภิภูมิ  เพริศแก้ว นั ก วิ ช ำ ก ำ ร สุ ข ำ ภิ บ ำ ล
ปฏิบัติกำร 

กำรบังคับใช้กฎหมำยและกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียน ของ
อปท. ตำม พรบ.สำธำรณสุข 
พ.ศ.2535 

15-16 ก.พ.60 
รร.นภำลัย 
จ.อุดรธำนี 

4 นำงรัชนีกร  โทอ้ิง ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร ก อ ง ค ลั ง           
(นักบริหำรงำนคลัง) 

แนวทำงปฏิบัติตำม พรบ.กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุ
ภำครัฐให้กับบุคลำกร อปท.
ประจ ำปี 2560 

10-11 ก.ค.60 
รร.ริเวอร์ไซด์ 

กทม. 



 

5 น ำ ง ส ำ ว พั ท ย ำ  พ ล
สุวรรณ 

นักวิชำกำรพัสดุ แนวทำงปฏิบัติตำม พรบ.กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุ
ภำครัฐให้กับบุคลำกร อปท.
ประจ ำปี 2560 

10-11 ก.ค.60 
รร.ริเวอร์ไซด์ 

กทม. 

6 นำงสำวน้ ำฝน  ฤำไกรศรี นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญ
กำร 

กำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับ
พนักงำนจ้ำงและลูกจ้ำง อปท. 

27-28 พ.ค.60 
รร.อิมพิเรียล      
จ.สกลนคร 

7 นำงสำวอรปภำ โสมสิทธิ์ หัวหน้ำฝ่ำยจัดเก็บรำยได้       
(นักบริหำรงำนคลัง)  

นักบริหำรงำนคลัง รุ่น 76  
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น 

15 พ.ค.-9 มิ.ย.
60 

จ.ปทุมธำนี 
8 นำยทวีชัย  จันทะศรี เจ้ำพนักงำนธุรกำร เจ้ำพนักงำนธุรกำร รุ่นที่ 95 

ณ โรงเรียนข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น  

10-28 ก.ค.60  
จ.ปทุมธำนี 

 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตร หมำยเหตุ 

9 นำงใจแก้ว  วงค์วันดี หั วหน้ ำ ฝ่ ำ ยบริ กำ รและ
เ ผ ย แ พ ร่ วิ ช ำ ก ำ ร  ( นั ก
บริหำรงำนทั่วไป) 

นักบริหำรงำนทั่วไป รุ่นที่ 66 
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น 

9 ก.ค.-4 ส.ค.60 
จ.ปทุมธำนี 

10 นำยชำญชัย  ใครบุตร ผอ.กองวิชำกำรและ
แผนงำน 

กำรจัดหำพัสดุของ อปท. ตำม 
พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 ฯ 

5-7 ต.ค.60 
ณ รร.มุกดำหำร 
แกรนด์ โฮเทล    
จ.มุกดำหำร 

11 นำงประนอม  งิ้วโสม รองปลัดเทศบำล  กำรจัดหำพัสดุของ อปท. ตำม 
พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 ฯ 

5-7 ต.ค.60 
ณ รร.มุกดำหำร 
แกรนด์ โฮเทล    
จ.มุกดำหำร 

12 นำงอิศยำกร  แก้วฝ่ำย นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญ
กำร 

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
DLIT 

18-20 ม.ค.60 
ณ รร.เดอะพำ  
ลำสโซ กทม. 

13 นำงสำวปำริชำติ  
              โน๊ตสุภำ 

ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ กำรปฏิรูปแผนยุทธศำสตร์ฯ
( อปท . โ ร ง เ รี ยนและศู น ย์
พัฒนำเด็กเล็ก) รุ่นที่ 1-3 

3-5 ก.พ.60       
ณ  รร.โฆษะ       
จ.ขอนแก่น 

14 น.ส.ลักษ์คณำ เข็มอุทำ หัวหน้ำฝ่ำยสังคมสงเครำะห์ ก ำ ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห ำ ก ำ ร
ด ำเนินงำนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

2-4 มิ.ย.60        
ณ โรงแรมบ้ำน
เชียง จ.อุดรธำนี 

15 น.ส.ดำริณี  โมคมูล นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญ
กำร 

กำรจัดหำพัสดุของ อปท. ตำม 
พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ

5-7 ต.ค.60 



 

กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 ฯ 

ณ รร.มุกดำหำร 
แกรนด์ โฮเทล    
จ.มุกดำหำร 

16 นำยนุลักษ์  ผิวไหมค ำ วิศวกรโยธำช ำนำญกำร กำรจัดหำพัสดุของ อปท. ตำม 
พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 ฯ 

5-7 ต.ค.60 
ณ รร.มุกดำหำร 
แกรนด์ โฮเทล    
จ.มุกดำหำร 

17 น.ส.วรัญญำ  เคี่ยงค ำ
ผง 

นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญ
กำร 

กำรจัดหำพัสดุของ อปท. ตำม 
พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 ฯ 

5-7 ต.ค.60 
ณ รร.มุกดำหำร 
แกรนด์ โฮเทล    
จ.มุกดำหำร 

18 นำยบรรจง  มะลิเลิศ สัตวแพทย์ช ำนำญงำน กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยแก่ประชำชน 

30 พ.ค.60 
เทศบำลต ำบล
อำกำศอ ำนวย 

 

 

 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตร หมำยเหตุ 

19 นำยอติรำช  ปัญจันทร์
สิงห์ 

หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยแก่ประชำชน 

30 พ.ค.60 
เทศบำลต ำบล
อำกำศอ ำนวย 

20 นำงยมลภัทร  มณีวรรณ์ หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยแก่ประชำชน 

30 พ.ค.60 
เทศบำลต ำบล
อำกำศอ ำนวย 

21 นำงสำวณัฏฐกำนต์ ชม
ชื่น 

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญ
งำน 

กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยแก่ประชำชน 

30 พ.ค.60 
เทศบำลต ำบล
อำกำศอ ำนวย 

22 นำงสำวสุชำดำ  พรมบุตร นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญ
กำร 

กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยแก่ประชำชน 

30 พ.ค.60 
เทศบำลต ำบล
อำกำศอ ำนวย 

23 น ำ ย จุ น ท ก ำ ร   จั่ น
ส ำอำงค์ 

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติกำร 

กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยแก่ประชำชน 

30 พ.ค.60 
เทศบำลต ำบล
อำกำศอ ำนวย 

24 น.ส.บุษบำ  ประทุมทอง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญ
กำร 

กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยแก่ประชำชน 

30 พ.ค.60 
เทศบำลต ำบล
อำกำศอ ำนวย 



 

25 น.ส.พัทยำ  อินทรสันติ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร 

กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยแก่ประชำชน 

30 พ.ค.60 
เทศบำลต ำบล
อำกำศอ ำนวย 

26 นำยวัชรำวุฒ ิ สมแก้ว หั ว ห น้ ำ ฝ่ ำ ย ส่ ง เ ส ริ ม
วัฒนธรรมฯ 

กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยแก่ประชำชน 

30 พ.ค.60 
เทศบำลต ำบล
อำกำศอ ำนวย 

27 พ.อ.อ.รุ่งฤเดช  เพียจ ำปำ เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญ
งำน 

กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยแก่ประชำชน 

30 พ.ค.60 
เทศบำลต ำบล
อำกำศอ ำนวย 

28 นำยวุฒิกรณ์  ใจศิริ หั ว ห น้ ำ ฝ่ ำ ย แ ผ น แ ล ะ
งบประมำณ 

กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยแก่ประชำชน 

30 พ.ค.60 
เทศบำลต ำบล
อำกำศอ ำนวย 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตร หมำยเหตุ 

29 นำยคมทวน  อัครจันทร์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญ
กำร 

กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร 
สมำชิกสภำเทศบำล     และ
บุคลำกรของเทศบำล 

 21-22 เม.ย.60 

30 นำยทักษิณ  แง่พรหม ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร 
สมำชิกสภำเทศบำล     และ
บุคลำกรของเทศบำล 

 21-22 เม.ย.60 

31 นำงสำวอรปภำ  โสมสิทธิ์ หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้ กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร 
สมำชิกสภำเทศบำล     และ
บุคลำกรของเทศบำล 

 21-22 เม.ย.60 

32 ว่ำที่ ร.ต.พัฒนำยุทธ  
                     เพ็งบุญ 

ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำร
สังคม 

กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร 
สมำชิกสภำเทศบำล     และ
บุคลำกรของเทศบำล 

 21-22 เม.ย.60 

33 น.ส.กำญจนำ    
              สำขำสุวรรณ 

นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ช ำนำญกำร 

กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร 
สมำชิกสภำเทศบำล     และ
บุคลำกรของเทศบำล 

 21-22 เม.ย.60 

34 นำงนิลัดดำ  สุริวรรณ์ นักจัดกำรงำนทะเบียนและบัตร
ช ำนำญกำร 

กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร 
สมำชิกสภำเทศบำล     และ
บุคลำกรของเทศบำล 

 21-22 เม.ย.60 



 

35 พ.อ.ท.ชำติชำย  
            เหง้ำเมืองกลำง 

นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้
ช ำนำญกำร 

กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร 
สมำชิกสภำเทศบำล     และ
บุคลำกรของเทศบำล 

 21-22 เม.ย.60 

36 จ่ำเอกสันติ งำสิทธิ์ นั ก จั ด ก ำ ร ง ำ น เ ท ศ กิ จ
ปฏิบัติกำร 

กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร 
สมำชิกสภำเทศบำล     และ
บุคลำกรของเทศบำล 

 21-22 เม.ย.60 

37 นำยชัยณัฐ  ผลทวี นิติกรช ำนำญกำร กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร 
สมำชิกสภำเทศบำล     และ
บุคลำกรของเทศบำล 

 21-22 เม.ย.60 

38 นำยนัฐพล  ผำยเงิน ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร 
สมำชิกสภำเทศบำล     และ
บุคลำกรของเทศบำล 

 21-22 เม.ย.60 

 
3. ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
    3.1 กำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  เทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย  มีกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบให้กับพนักงำนเทศบำลปีละ 2 ครั้ง  ส่วนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พิจำรณำปีละ 2 ครั้ง  แต่
น ำมำค ำนวณเลื่อนค่ำตอบแทนกำรจ้ำงปีละ 1 ครั้ง  และมีสวัสดิกำรส ำหรับพนักงำนเทศบำล  คือ ได้สิทธิ
ในกำรลำป่วย  ลำคลอดบุตร  ลำกิจส่วนตัว  ลำพักผ่อน  ลำอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์  ลำเข้ำรับกำร
ตรวจเลือก หรือเข้ำรับกำรเตรียมพล  ลำไปศึกษำ  ฝึกอบรม  ดูงำนหรือปฏิบัติกำรวิจัย  ลำไปปฏิบัติงำนใน
องค์กำรระหว่ำงประเทศ  ลำติดตำมคู่สมรส  ลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตร และลำไปฟ้ืนฟูสมรรถภำพ
ด้ำนอำชีพ  และสวัสดิกำรส ำหรับพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป  คือ  ลำป่วย ลำกิจ
ส่วนตัว  ลำพักผ่อน  ลำคลอดบุตร ลำอุปสมบท หรือลำไปประกอบพิธีฮัจย์  และกำรลำเข้ำรับกำรตรวจ
เลือก/เข้ำรับกำรเตรียมพล/เข้ำรับกำรฝึกวิชำกำรทหำร /เข้ำรับกำรทดลองเตรียมควำมพรั่งพร้อม  

4. ระบบการประเมิน  
    4.1 กำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  เทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย  ได้ยึดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2558   ประกำศ  ณ  30  ธันวำคม  
2558  ข้อ  327-338  และมีกำรปิดประกำศคะแนนผลกำรประเมินและเปิดโอกำสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจง
หรือขอค ำปรึกษำด้วย 

5. ระบบความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ  
    5.1 กำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  จำกกำรจัดข้ำรำชกำรท้องถิ่นเข้ำสู่ประเภทต ำแหน่ง 
(ระบบแท่ง)  มีผลบังคับใช้  1  มกรำคม  2559  ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัด
สกลนคร  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล  (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2558  จึงส่งผลให้
ทุกต ำแหน่งมีควำมก้ำวหน้ำในสำยวิชำชีพ  คือ 
 1. สำมำรถเติบโตได้อย่ำงอิสระในแต่ละ “แท่ง” ตำมลักษณะงำนที่แตกต่ำงกัน  เช่น  หำกงำน
เป็นงำนวิชำกำร  ก็สำมำรถเติบโตในควำมเชี่ยวชำญของงำนวิชำชีพ  ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับกำรเติบโต
ในสำยงำนบริหำร 
 2. มีเงินค่ำตอบแทนที่สะท้อนค่ำงำน  และเหมำะสมตำมลักษณะงำนที่แตกต่ำงกันทั้งในเชิง
ปริมำณและควำมยุ่งยำกท้ำทำยของงำน  อันจะเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจของข้ำรำชกำรในองค์กร 



 

 3. มีรูปแบบในกำรประเมินผลงำน  และควำมรู้ ทักษะและสมรรถนะที่โปร่งใส  เหมำะสม และ
เป็นธรรมมำกขึ้น 
 4. มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่เป็นระบบในแต่ละต ำแหน่ง / แต่ละระดับชั้นงำน  ตำมควำมรู้ 
ทักษะและสมรรถนะที่ต้องกำร  อันจะท ำให้ข้ำรำชกำรมีศักยภำพสูง  เป็นมืออำชีพ  และเป็น
มำตรฐำนสำกล 

6. การรักษาไว้และเกษียณ 
    6.1 กำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560   เทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย  ได้ตั้งงบประมำณ
ในเทศบัญญัติรำยจ่ำยประจ ำปีไว้ส ำหรับ กำรจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญให้กับพนักงำนเทศบำล หำก
มีกำรเกษียณอำยุรำชกำร    ซึ่งในปีงบประมำณ  2560  นี้  มีลูกจ้ำงประจ ำ  ต ำแหน่งพนักงำน
ขับรถยนต์ได้เกษียณอำยุ  ไปและได้รับเงินบ ำเหน็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว



 

 
บทที่ 3 

สรุปปัจจัยแห่งความส าเร็จและปัญหาอุปสรรค 
 

 เทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย  จังหวัดสกลนคร   ได้ด ำเนินกำรส ำรวจรวบรวมข้อมูล  จนได้ข้อสรุป
ถึงปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จและปัญหำอุปสรรคในกำรบริหำรและกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำบุคลำกรของ
เทศบำล  สรุปได้ดังนี้ 
1. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ   

1) บุคลำกรมีควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของตน 
2) บุคลำกรปฏิบัติรำชกำรโดยมุ่งเน้นผลส ำเร็จ 
3) บุคลำกรท ำงำนเป็นทีมได้ดี 
4) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรมีควำมเป็นธรรม 
5) มีกำรก ำหนดส่วนรำชกำรเหมำะสมกับงำนท่ีปฏิบัติ 
6) บุคลำกรมีควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกันทั้งผู้บริหำรกับผู้ปฏิบัติงำนและระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนด้วยกัน 
7) ส่งเสริมให้มีกำรใช้ระบบสำรสนเทศและ เทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

2. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
1) ระบบกำรบริหำรงำนบุคคลที่แตกต่ำงกันระหว่ำงท้องถิ่นกับส่วนรำชกำรอ่ืน เป็นอุปสรรคต่อกำร

โอนย้ำย 
2) งบประมำณในกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรไม่เพียงพอ 
3) บุคลำกรไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน 
4) วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน  

 
 


