
 
 
 

 
 

 
  
 

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพฒันาพนักงานเทศบาล 
เทศบาลตําบลมะคา 

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานการเจาหนาที ่
ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล 



 

บทนํา 
 

เทศบาลตําบลมะคา  ไดจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  
2563  ประกอบดวย โครงการในการพัฒนาบุคลากร  จํานวน  17  โครงการ  ซึ่งสอดคลองเชื่อมโยงกับ
แผนอัตรากําลัง 3 ป  (พ.ศ. 2561 – 2563)  เพื่อเปนการพัฒนาความรู  ความสามารถ  ทักษะและ
สมรรถนะของพนักงานเทศบาล  ของเทศบาลตําบลมะคา  ใหสามารถปฏิบัติหนาที ่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและทํางานในองคกรอยางมีความสขุ  

บัดนี้ ไดสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  เทศบาลตําบลมะคา  จึงไดจัดทํารายงานผล 
การดําเนินงานตามแผนพฒันาพนักงานเทศบาล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับนี้ เพื่อรายงาน
รายละเอียดการดําเนินโครงการและกิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผนฯ  ผลความสาํเร็จของการดาํเนินงาน 
และปญหาอุปสรรคที่พบจากการดําเนนิงาน  รวมทั้งขอเสนอแนะสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร  ของเทศบาลตําบลมะคา  ในปงบประมาณถัดไป  

 
 

งานการเจาหนาที ่
ฝายอํานวยการ  สาํนักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 

                 แผนพัฒนาพนกังานเทศบาล  ของเทศบาลตําบลมะคา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
ไดกําหนดโครงการที่สอดคลองกับตําแหนงและหนาท่ีการปฏิบัติงาน  โดยแบงออกเปนโครงการฝกอบรมท่ี           
เทศบาลดําเนินการจัดอบรมเองและบรรจุโครงการไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ                      
พ.ศ. 2563  และโครงการฝกอบรมที่หนวยงานภายนอกเปนผูจัดการฝกบรม  มีท้ังสิ้น  17  โครงการ  สามารถ                 
สรุปผลการดําเนินการตามแผนฯ  ดังนี้ 

โครงการที่เทศบาลจัดการฝกอบรมและบรรจุไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 

     

ลําดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  
ผลการดําเนนิการ 

ดําเนินการแลว
เสร็จ 

ไมได
ดําเนินการ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตําบล 
        

250,000    

  มะคา    เนื่องจาก 

       สถานการณ 

       

การระบาด
ของไวรัส 
โควิด 19 

          

2 โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร            25,000     

  เทศบาลตําบลมะคา   (17 มี.ค. 63)   

      ใชงบประมาณ   

      10,590  บาท   

      คงเหลืองบประมาณ   

      14,410  บาท   

          

3 โครงการอบรมใหความรูและทัศนศึกษาดูงานแก           30,000    
  ผูดูแลเดก็และบุคลากรทางการศึกษา     เนื่องจาก 

        

สถานการณ 
การระบาด
ของไวรัส 
โควิด 19 

 
 
 



 
 
โครงการทีห่นวยงานภายนอกเปนผูจัดอบรมและเทศบาลสงบุคลการเขารับการอบรมโดยใชงบประมาณหมวดคาใชสอยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

          

ลําดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ผูเขารับการฝกอบรม  
ผลการดําเนินการ 

ระยะเวลาการอบรม ผูจัดการอบรมและสถานที่อบรม 

1 โครงการพัฒนาความรูเพื่อแกไขปญหากรณีที่ถูกมติลงโทษจาก คาลงทะเบียน 2,400 บาท 9 - 12 ต.ค. 62 สํานักงานชมรมคุมครองและพิทักษ 

  คณะกรรมการ ป.ป.ช.(วินัย) โดยศึกษาจากแนวทางคําพิพากษาของ 1. นายสุวโรจน  คงสงวนวงษ สิทธิพนักงานสวนตาํบลแหงประเทศ 

  ศาลปกครองสูงสุด   ไทย  ณ โรงแรมสบาย  อ.เมือง 

    
จ.นครราชสีมา 
 

2 โครงการฝกอบรมการจัดทํารายงานการเงินประจําปในระบบบัญช ี คาลงทะเบียน  7,300  บาท 5 – 7 พ.ย. 62 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

  คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) เพื่อเตรยีม 1. นางสาวยุพา  ผิวผาย ณ โรงแรมริเวอรไซด                          

  ความพรอมในการบันทึกบัญชีใหเปนตามมาตรฐานการบญัชีภาครัฐ 2. นางสาวพรรณิกา  ใยพันธ จ.กรุงเทพมหานคร 

  
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจําป 2563 
       

3 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง คาลงทะเบียน  25,800  บาท 10 - 15 พ.ย. 62 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

  สวนทองถ่ิน (Local Personnel Administration) 1. นางสาวชุติกาญจน  บุญยืน รวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

   2. นางสาวนุชนาถ  ศรโีพธิ ์   ณ โรงแรม ดิ ไอเดิล เรสซิเดนท 

     อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี

          

4 โครงการสัมมนาเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน คาลงทะเบียน  3,900  บาท 13 - 15 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 1. นางสาวนุชนาถ  ศรโีพธิ ์   อีสาน  ณ โรงแรมวีวัน  อ.เมือง                 

       
จ.นครราชสีมา 
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ลําดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ผูเขารับการฝกอบรม  
ผลการดําเนินการ 

ระยะเวลาการอบรม ผูจัดการอบรมและสถานที่อบรม 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน วิธีปฏิบัติ ขั้นตอน  คาลงทะเบียน  4,900  บาท 7 - 8 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  กระบวนการ กรณีสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ออกรายงาน 1. นายชัยวัฒน  ศรีวันทา   ณ โรงแรมสตาร จ.ระยอง 

  หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ      

  

(ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด  ใหเปนไปตามกระบวนการวินัยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
      

6 โครงการอบรมการจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งกอสราง  คาลงทะเบียน  5,500  บาท 25 ธ.ค. 62 จังหวัดนครราชสีมา 

  พ.ศ. 2562 และเทคนิคการจัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพ 1. นางธนาพร  ศิริโภคานนท   ณ โรงแรมวีวัน  อ.เมือง 

   2. นายสุวโรจน  คงสงวนวงษ   จ.นครราชสีมา 

  3. นางสาวยุพา  ผิวผาย   

  4. นางสาวพรรณิกา  ใยพันธ   

  5. นายสรวิชญ  ณ นคร   

         

7 โครงการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อ คาลงทะเบียน  6,900  บาท 5 – 7 ก.พ. 63 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

  เตรียมความพรอมรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 1. นางสาวยุพา  ผิวผาย  ณ โรงแรมสีดารีสอรท 

   2. นางสาวพรรณิกา  ใยพันธ  จ.นครนายก 

   3. นางสาวปภาวี  ขอชิดกลาง    
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ลําดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ผูเขารับการฝกอบรม  
ผลการดําเนินการ 

ระยะเวลาการอบรม ผูจัดการอบรมและสถานที่อบรม 

8 โครงการฝกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การเลือกตั้ง คาลงทะเบียน  1,800  บาท 7 – 9 มี.ค. 63 สมาคมขาราชการสวนทองถ่ินแหง 

  ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาเทศบาลตามกฎหมายใหม แนวทาง 1. นายชัยวัฒน  ศรีวันทา   ประเทศไทย 

 การตรวจสอบหนวยงานของรัฐและเจาพนักงานของรัฐตามกฎหมาย   ณ โรงแรมอีสเทิรน แกรนด พาเลช 

 ป.ป.ช. บทบาทหนาที่ของผูบรหิารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นใน   พัทยาใต จ.ชลบุร ี

  การแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ิน และหลักการสําคัญในการ       

 ประชุมสภาทองถ่ิน    

     

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานใหแกนายกองคกรปกครอง คาลงทะเบียน  2,000  บาท 1 พ.ค. 63 จังหวัดนครราชสีมา 

  สวนทองถ่ิน  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูอํานวยการกองคลัง 1. นางธนาพร  ศิริโภคานนท   ณ โรงแรมโกลเดนแลนด รสีอรท 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูอํานวยการกองชางองคกรปกครอง 2. นายสุวโรจน  คงสงวนวงษ   จ.นครราชสีมา 

  สวนทองถ่ิน  ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  3. นายชัยวัฒน  ศรีวันทา     

 2563 4. นางสาวยุพา  ผิวผาย   

     

10 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงานบุคคลขาราชการหรือ คาลงทะเบียน  7,800  บาท 23 - 25 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

  พนักงานสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 1. นางวณิชชา  ศิริสวสัดิ ์   อีสาน 

   2. นางสาวนุชนาถ  ศรโีพธิ ์   ณ โรงแรมฟอรจูน  จ.นครราชสีมา 
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ลําดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ผูเขารับการฝกอบรม  
ผลการดําเนินการ 

ระยะเวลาการอบรม ผูจัดการอบรมและสถานที่อบรม 

11 การฝกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการประจําป  2563 เรื่อง คาลงทะเบียน  3,000  บาท 29 ก.ค.–2 ส.ค. 63 สมาคมขาราชการสวนทองถ่ินแหง 

  การกระจายอํานาจการเลือกตั้งทองถิ่น และการบริหารงานบุคคล 1. นายชัยวัฒน  ศรีวันทา   ประเทศไทย 

  สวนทองถ่ิน : ปญหาและทางออก     ณ โรงแรมบูติค ซิตี้ พัทยาใต จ.ชลบุร ี

          

12 อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืนดวยตนเอง 1. นายวุฒิชัย  อัครบุญญานนท 9 - 10 ก.ค. 63 สมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวัน 

  (Self-Assessment Repoty:SAR)     ออกเฉียงเหนือ รวมกับกรมสงเสริม 

    คุณภาพสิ่งแวดลอม 

        ณ เทศบาลเมืองศลิา  จ.ขอนแกน 

     

13 โครงการฝกอบรมเตรียมความพรอมในการปดบัญชี ประจําป 2563 คาลงทะเบียน  5,520  บาท 16 - 19 ส.ค. 63 กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

  ในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) 1. นางสาวยุพา  ผิวผาย    ณ โรงแรมตรังกรุงเทพ  

  และแนวทางการบันทึกบัญชีเพ่ือใหสอดคลองตามมาตรฐานการบัญช ี   จ. กรุงเทพมหานคร 

  ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  สาํหรับปงบประมาณ พ.ศ.        

  2564       

     

14 โครงการการบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบทขององคกร คาลงทะเบียน  3,900  บาท 28 - 30 ส.ค. 63 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  ปกครองสวนทองถิ่น 1. นางสาวปยาภรณ  ศรีศศวิงศ   รวมกับชมรมพัฒนาชุมชนองคกร 

      ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 

      ณ โรงแรมโกลเดนแลนดรีสอรท 

        จ. นครราชสีมา 
5 



 
 



6 
 

การวัดผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพนักงานเทศบาล 

                   การวัดผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ของเทศบาลตําบล  
มะคา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  จะพิจารณาจากการดาํเนินโครงการตามเปาหมายรายกิจกรรมที่กําหนด             
ไวในแตละโครงการ และการบรรลุเปาหมายตามตัวชีว้ัดผลลัพธของโครงการ  ซึ่งจากตารางขางตนสรุปไดวา 

                   1. สรปุโครงการ/หลักสูตร ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  จํานวน  17  โครงการ/   
หลักสูตรและเทศบาลสามารถดําเนินการจัดอบรม  หรือสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ที่สอดคลอง              
กับหนาที่การปฏิบัติงาน ซึ่งจัดโดยหนวยงานภายนอก  จํานวน  5  โครงการ/หลักสูตร  คิดเปนรอยละ  29.40 

โครงการ/หลักสูตรการฝกอบรม กลุมเปาหมาย ผลการดาํเนินการ 

1.  หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานทองถ่ินหรือ ปลัดเทศบาล ไมไดดําเนินการ 

หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ รองปลัดเทศบาล     
      

2. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไปหรือ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ไมไดดําเนินการ 

หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ หัวหนาฝายอาํนวยการ   

  หัวหนาฝายปกครอง   
      

3. หลักสูตรเกี่ยวกับผูอํานวยการกองสาธารณสุข   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ ไมไดดําเนินการ 

และสิ่งแวดลอมหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ สิ่งแวดลอม   
      

4. หลักสูตรเกี่ยวกับผูอํานวยการกองคลังหรือ ผูอํานวยการกองคลัง ดําเนินการแลว 

หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ   

   
5. หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะหนโยบายและ
แผนหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ไมไดดําเนินการ 

 
    

6. หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรพัยากรบุคคล  หรือ นักทรัพยากรบุคคล ดําเนินการแลว 

หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ     
      

7. หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการการเงินและบัญช ี  นักวิชาการเงินและบัญช ี ดําเนินการแลว 

หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ     
      

8. หลักสูตรเกี่ยวกับนายชางโยธา  หรือหลกัสูตร นายชางโยธา ดําเนินการแลว 

อ่ืนท่ีเกี่ยวของ     
      

9. หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงานปองกันและ เจาพนักงานปองกันและบรรเทา ไมไดดําเนินการ 

บรรเทาสาธารณภัย  หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ สาธารณภัย   
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โครงการ/หลักสูตรการฝกอบรม กลุมเปาหมาย ผลการดาํเนินการ 

10. หลักสูตรเก่ียวกับเจาพนักงานทะเบียน  หรือ เจาพนักงานทะเบียน ไมไดดําเนินการ 

หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ     

      

11. หลักสูตรเก่ียวกับครู  หรือหลักสูตรอ่ืนที่ ครู ไมไดดําเนินการ 

เก่ียวของ     
      
12. หลักสูตรเก่ียวกับลูกจางประจําแตละ
ตําแหนง  หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

พนักงานพิมพดีด               
พนักงานดับเพลิง ไมไดดําเนินการ 

      
13. หลักสูตรเก่ียวกับพนักงานจางแตละตําแหนง 
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก              
ผูดูแลเด็ก 
คนงานทั่วไป ไมไดดําเนินการ 
คนงานประจาํรถขยะ   

  ภารโรง   

  นักการ   

  จดมาตรวัดน้ํา   
14. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล
ตําบลมะคา 

คณะผูบริหาร                   
สมาชิกสภาเทศบาล ไมไดดําเนินการ 

 
พนักงานเทศบาล   

  ลูกจางประจํา   

  พนักงานจาง   
15. โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรเทศบาลตําบลมะคา 

คณะผูบริหาร                        
สมาชิกสภาเทศบาล ดําเนินการแลว 

 
พนักงานเทศบาล   

  ลูกจางประจํา   

  พนักงานจาง   
16. โครงการอบรมใหความรูและทัศนศึกษา             
ดูงานแกผูดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา 

รองปลัดเทศบาล                 
หัวหนาสํานักปลัดบาล ไมไดดําเนินการ 

 
หัวหนาฝายอาํนวยการ   

  คร ู    

  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก   

17. หลักสูตรเก่ียวกับทักษะการใชคอมพิวเตอร พนักงานเทศบาล ไมไดดําเนินการ 

  
ลูกจางประจาํ 
พนักงานจาง  
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                   2. มีการดําเนินโครงการไดแลวเสร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละโครงการ  จํานวน  1  
โครงการ  จาก  3  โครงการ  ที่บรรจุไวในเทศบัญญัติ  คิดเปนรอยละ  33.33 

โครงการ/หลักสูตรการฝกอบรม ตัวชี้วัดผลลพัธ ผลการดาํเนินการ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล
ตําบลมะคา 
 
 

- รอยละ 80 ของบุคลากรท่ีเขา
รวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล  การบริหารงาน
เทศบาล 
- กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู
และแลกเปลี่ยนความรูกับ
บุคลากรในหนวยงานหรือสถานที่
ตางๆ ที่ไดเขาไปศึกษาดูงาน 
 

ไมไดดําเนินการ  เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาด
ของไวรสัโควิด 19  
 
 
 
 
 
 

2. โครงการเสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรมแก
บุคลากรเทศบาลตําบลมะคา 

- รอยละ 80 ของบุคลากรท่ีเขา
รวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจ   

    เปาหมายประกอบดวย คณะผูบรหิาร สมาชิก เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมในการ   
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจาํ 
และพนักงานจาง  จาํนวน  51 คน 

ปฏิบัติงาน 
   

   - จัดอบรมใหความรูทางวิชาการ ในวันท่ี 17    
มีนาคม  2563  ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
มะคา  ผูเขารวมกิจกรรม  จํานวน  48  คน          
คิดเปนรอยละ 94.12 
   

 

 

3. โครงการอบรมใหความรูและทัศนศึกษาดูงาน - รอยละ 80 ของบุคลากรท่ีเขา ไมไดดําเนินการ  เนื่องจาก 

แกผูดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา รวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจ สถานการณการแพรระบาด 

  เก่ียวกับหนาที่การปฏิบัติงานใน ของไวรัสโควิด 19 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

     

      

                   3. มีการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมสัมมนาหลักสูตรตาง ๆ ที่สอดคลองกับหนาที่การปฏิบัติงาน     
ของแตละตําแหนง  ซึ่งจัดโดยหนวยงานภายนอก  ทั้งหมด  9  คน  จากกลุมเปาหมาย คือ พนักงานเทศบาล 
จํานวน  14  คน คิดเปนรอยละ  64.28  ซึ่งเทศบาลมีบุคลากรในสายงานตาง ๆ จํานวน  11  สายงาน  ดังนี้ 
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                       1) สายงานผูบริหาร   

                           1.1) ประเภทบริหารงานทองถิ่น  ประกอบดวย  (1 สายงาน) 

                                  - ปลัดเทศบาล 

                                  - รองปลัดเทศบาล 

                           1.2) ประเภทอํานวยการการทองถ่ิน  ประกอบดวย  (3  สายงาน) 

                                 - ผูอํานวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

                                 - หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

                                 - ผูอํานวยการกองคลัง 

                                 - หัวหนาฝายอาํนวยการ 

                                 - หัวหนาฝายปกครอง 

                        2) สายงานผูปฏิบัติ 

                            2.1) ประเภทวิชาการ  ประกอบดวย  (3  สายงาน) 

                                 - นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

                                 - นักวิชาการเงินและบัญชี 

                                 - นักทรัพยากรบุคคล 

                            2.2) ประเภทท่ัวไป  (3  สายงาน) 

                                 - นายชางโยธา 

                                 - เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                 - เจาพนักงานทะเบียน 

                            2.3) พนักงานครูเทศบาล (1  สายงาน) 

                                 - ครู 
 

สรุปจํานวนพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลตําบลมะคา  จํานวน  14  คน  11  สายงาน   
ไดเขารับการฝกอบรมสัมมนาหลักสูตรตาง ๆ ที่สอดคลองกับหนาที่การปฏิบัติงานของแตละตําแหนง  จํานวน  
ทั้งสิ้น  7  คน  7  สายงาน  ไดแก 

1. นายสุวโรจน  คงสงวนวงษ   ตําแหนง  ปลัดเทศบาล 
2. นายประทปี  กุลสาํนัก  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
3. นางสาวยุพา  ผิวผาย  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง 
4. นางสาวพรรณิกา  ใยพันธ ตําแหนง  นักวิชาการเงนิและบัญชี 
5. นางสาวนุชนาถ  ศรโีพธิ ์ ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
6. นายสรวิชญ  ณ นคร  ตําแหนง  นายชางโยธา 
7. นางธันยารัศมิ์  พจนสุทธิ ตําแหนง  คร ู
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ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

จากการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ของเทศบาลตําบลมะคา ประจําป  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  พบวา มีผลการดาํเนินงานตามแผนฯ คิดเปนรอยละ 52.38  โดยมีการดาํเนิน
โครงการไดแลวเสร็จตามเปาหมายรายกิจกรรมที่กําหนด  และมีการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามตัวชีว้ัด
ผลผลิตและผลลัพธของโครงการที่เทศบาลเปนผูดาํเนินการจัดการฝกอบรมเอง  คิดเปนรอยละ ๘๕.00 
และรอยละ ๙๒.00 ตามลําดบั  โดยเมื่อพิจารณาผลการดาํเนินงานในภาพรวมแลวสามารถดําเนินการได
สําเร็จตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลที่กําหนด  แตในบางโครงการหรือกิจกรรมยังมีขอจํากัดหรือปญหา
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน อันเนื่องมาจากการกําหนดผลผลิต  ผลลพัธของโครงการ ยังไมสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน  จึงทําใหเกิดผลกระทบตอการดาํเนินโครงการพัฒนาบุคลากรที่ไมบรรลุเปาหมาย รวมทั้งการ
บริหารจัดการโครงการพัฒนาและฝกอบรมเพ่ือใหสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาจากปจจัยแวดลอมตางๆ 
ที่เกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล   ของเทศบาลตําบลมะคา ในปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖3  ควรมีการเรียนรูจากปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากปที่ผานมา เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาการดาํเนินงานอยางตอเนื่อง  ตลอดจนการกําหนดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ที่สอดคลองตอการพัฒนาความรู  ความสามารถ  ทักษะ  สมรรถนะ การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ความสัมพันธในการทาํงานตลอดจนการพัฒนาคณุภาพชวิีตการทํางานของบุคลากร  อันจะนําไปสูการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการขับเคลื่อนและพัฒนาองคกรไปสูผลสัมฤทธิ์ตอไป  

ปญหาและอปุสรรค  
๑. การกําหนดตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธของโครงการในบางโครงการ ยังไมสอดคลองกับ 

สถานการณปจจุบัน จึงทาใหการดาเนินโครงการไมบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว รวมถึงการบูรณาการโครงการ
ดานการพัฒนาบุคลากรของสานักตางๆ ยังไมเปนไปในทิศทางเดยีวกัน  

๒. การเขารับการฝกอบรมของกลุมเปาหมายแตละโครงการ เนื่องจากผูเขารบัการ 
ฝกอบรมบางคนไมสามารถเขารับการฝกอบรมและพัฒนาไดครบตามระยะเวลาที่กําหนด  เนื่องจากติด
ภารกิจ การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ  ซึ่งตรงกับระยะเวลาในการฝกอบรม จึงทาใหมีผลกระทบตอการจัด
ฝกอบรม  ใหไดตามเปาหมายผลผลิตและผลลัพธของโครงการ  

๓. การติดตอประสานงานวิทยากร สถานท่ีจัดโครงการภายนอก หรือหนวยงานตาง ๆ   
มีขอจากัดในเรื่องของเวลากับการประสานงาน  จึงทาใหระยะเวลาที่กําหนดไวตามแผน ไมสามารถ
ดําเนินการได  

๔. การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากการ 
ฝกอบรม (Non Training) ควบคูกับการฝกอบรมในหองเรียน  ทําใหบุคลากรของเทศบาลตําบลมะคา             
ยังไมเขาใจในรูปแบบและวิธีการพัฒนาที่ชัดเจน  จึงทําใหรูปแบบการพัฒนาดวยวิธีการอื่นยังไมเห็นเปน
รูปธรรมเทาท่ีควร  

๕. การกําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ของเทศบาลตาํบลมะคา ประจําป  
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  ยังไมครอบคลุมและสอดคลองกับความตองการของบุคลากร เนื่องจากบาง
กอง/งาน ตั้งงบประมาณไมเพียงพอ  จึงทาใหไมสามารถพฒันาบุคลากรไดครบตามความจําเปนของแตละ
สายงาน  
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 ขอเสนอแนะ 
๑. ควรหารือรวมกันระหวางกอง/งาน ที่กําหนดโครงการดานการพัฒนาพนักงานเทศบาล   

ของเทศบาลตําบลมะคา  เพ่ือกําหนดตัวชี้วัด  ผลผลิต  ผลลัพธของโครงการใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน  ที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน  

๒. ควรจัดทําปฏิทินการดําเนินโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน 
ตั้งแตตนปงบประมาณ  โดยประกาศใหบุคลากรในกอง/งาน ตาง ๆ รับทราบ  และมีการปรับปรุงขอมูลใหมี
ความเปนปจจุบันอยูเสมอ  เพื่อใหผูเขารับการพัฒนารับทราบและจัดสรรเวลาในการพฒันาไดโดยไมกระทบ 
กับการปฏิบัติงาน  รวมทั้งสามารถบริหารจัดการโครงการท่ีกอง/งาน ตางๆ ขอความรวมมือใหเทศบาล
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธภิาพ  ไมเกิดความซ้ําซอนในการดาํเนินการกับกลุมเปาหมายและโครงการที่
กําหนดไวตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 

๓. ควรประสานงานกับวิทยากร  สถานท่ีจัดโครงการ  หรือหนวยงานตาง ๆ ลวงหนา 
อยางนอย 1 เดือน เพื่อใหไดวิทยากรผูมีความเชี่ยวชาญตามความตองการ และสถานที่ในการจัดฝกอบรม
ใหเปนไปตามระยะเวลาที่แผนกําหนด  

๔. ควรจัดกิจกรรมเผยแพรและกระตุนเตือนเก่ียวกับการพัฒนาพนักงานเทศบาลใน 
รูปแบบของการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากการฝกอบรม (Non Training) เปนประจําทุก
เดือน  เพื่อสรางความรู  ความเขาใจใหกับบุคลากรของเทศบาลตําบลมะคาใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง
และพัฒนาดวยวิธีการอ่ืนใหเปนรูปธรรมมากขึ้น  

๕. ควรกําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ของเทศบาลตาํบลมะคาให 
ครอบคลุมท้ังความรู  ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของแตละประเภท
ตําแหนงและระดับ  โดยมุงเนนในการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล  เพื่อมุงไปสูการจัดทํา Training Road 
Map ความสําเร็จในเสนทางความกาวหนาของการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
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