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คานา
ในการจั ดทาแผนพัฒ นาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 256๔ - 2566 เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ได้คานึงถึงภารกิจ อานาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้ บุคลากรในสังกัด
เทศบาลเมืองเพชรบู ร ณ์ ได้พั ฒ นาความรู้ระเบีย บ ข้อ กฎหมายที่เกี่ย วข้อ งกับ หลั กและวิ ธีปฏิบั ติราชการ
บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทาง
ปฏิบัติตนเพื่อเป็นบุคลากรที่ดี โดยได้กาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับ บุคลากรไว้หลายด้าน เพื่อให้ได้รับ
การพัฒนาในหลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ และสถานะการคลังของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เทศบาลเมืองเพชรบู รณ์ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี งบประมาณ 2564 2566 ขึ้น ตามหมวด 2 มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล
ลงวันที่ 12 ธันวาคม ๒๕๔๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถ
ปฏิบั ติห น้าที่ที่รั บ ผิ ดชอบได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ สามารถสนองนโยบายของรัฐ รวมไปถึงนโยบายต่าง ๆ
และสามารถแก้ไขปั ญหาความเดือดร้ อน ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ก่อให้ เกิดผลสั มฤทธิ์
ต่อภารกิจของเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความคุ้มค่า และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
ได้อย่างยั่งยืน
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาล ลงวั น ที่ 12 ธั น วาคม ๒๕๔๕ หมวด 14 กิ จ การอั น เกี่ ย วกั บ
การบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล กาหนดให้เทศบาลจัดทาแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริย ธรรม ประกอบกับหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.2/ว 3335 ลงวั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน 2563 เรื่ อ งการจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครั ฐ โดยให้ ถือปฏิบั ติตามหนั งสื อส านักงาน ก.พ. ที่ นร 101๓.๔/๔๒ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เรื่อง เครื่องมือสารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government
Skill Self-Assessment) โดยให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นใช้ เ ป็น แนวทางการพั ฒนาทัก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครั ฐเพื่ อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐ มนตรีในการประชุม
เมื่ อ วั น ที่ ๒ ๖ กั น ยายน ๒๕๖๐ อั น จะท าให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการในต าแหน่ ง นั้ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการจั ดทาแผนการพัฒ นาพนั กงานเทศบาลต้องกาหนดตามกรอบของแผนพัฒ นาบุคลากรมีระยะเวลา
ตามกรอบของแผนอัตรากาลั งของเทศบาล พั ฒ นาผู้ ได้รับ การบรรจุ เ ข้ารับราชการเป็นพนัก งานเทศบาล
ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท
และหน้าที่ ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทาง
ปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ เป็ น พนั ก งานเทศบาลที่ ดี โดยเทศบาลต้ อ งด าเนิ น การพั ฒ นาให้ ค รบถ้ ว นตามหลั ก สู ต ร
ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก.ท.จ.เพชรบูรณ์) กาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง
หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพั ฒนาของแต่ละเทศบาล
ก็ให้กระทาการได้ ทั้งนี้ เทศบาลที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตรตามความจาเป็นที่เทศบาลเห็นว่ามีความ
เหมาะสมการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ
ได้ ซึ่ ง อาจกระท าได้ โ ดยเทศบาลเมื อ งเพชรบู ร ณ์ หรื อ หน่ ว ยงานภายภายนอกทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
หรือเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมกับหน่วยงานภายภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชนก็ได้
จากหลักการและเหตุผ ลดังกล่าว เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงได้จัดทาแผนพั ฒนาบุคลากร
ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566 ขึ้นเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
บุคลากรให้ได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในเทศบาล
ให้สามารถปฏิบัติราชการ และบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
1. เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกตาแหน่งตามแผนอัตรากาลังของเทศบาล ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะในหน้าที่เฉพาะตาแหน่งให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกตาแหน่งตามแผนอัตรากาลังของเทศบาล ได้รับการพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
3. เพื่ อ ให้ พ นั ก งานเทศบาลทุ ก ต าแหน่ ง ตามแผนอั ต ราก าลั ง ของเทศบาล มี ทั ศ นคติ
และค่านิยมที่ดีต่อการปฏิบัติราชการ
4. เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกตาแหน่งตามแผนอัตรากาลังของเทศบาล ได้รับการพัฒนา
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่ อ ให้ พ นั ก งานเทศบาลทุ ก ต าแหน่ ง ตามแผนอั ต ราก าลั ง ของเทศบาลมี คุ ณ ธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
6. เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกตาแหน่งตามแผนอัตรากาลังของเทศบาลได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ในจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรโดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การก าหนดหลั ก สู ต รการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการพั ฒ นา วิ ธี ก ารพั ฒ นา ระยะเวลา
และงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับตาแหน่งและระดับตาแหน่งในแต่ละสายงาน
ที่ดารงอยู่ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี
2. บุคลากรทุกคนต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดังนี้
2.1 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ทรี่ ับผิดชอบ
2.3 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
2.4 หลักสูตรด้านการบริหาร
2.5 หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.6 หลักสูตรด้านดิจิทัล
3. วิธีการพัฒนาบุคลากร สามารถพิจารณาดาเนินการได้หลายวิธี เช่น
3.1. การปฐมนิเทศ
3.2. การฝึกอบรม
3.3. การศึกษาหรือดูงาน
3.4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา
3.5. การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
โดยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จะเป็นหน่วยดาเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธี ตาม
ความจาเป็นและความเหมาะสม

4. งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้มีการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณสาหรับการพัฒนาบุค ลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนในงบประมาณรายจ่ายประจาปี
โดยคานึ ง ถึง สถานะการคลั ง ความประหยั ด คุ้ม ค่ า เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรเป็น ไปอย่ า งมีป ระสิ ท ธิ ผ ล
และประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกันกาหนดแนวทางในการพัฒนา
บุคลากร โดยให้ส อดคล้องกับขอบเขต และอานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการนั้น ๆ ซึ่งแนวทางการพัฒนา
บุ ค ลากรในสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งเพชรบู ร ณ์ ที่ ไ ด้ มี ก ารก าหนดขึ้ น มานั้ น ได้ รั บ การวิ เ คราะห์ ปั ญ หา
จากการปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนอุ ป สรรคในการด าเนิ น งานของเทศบาลเมื อ งเพชรบู ร ณ์ ทั้ ง ปั จ จั ย ภายใน
และปัจจัยภายนอกที่สามารถส่งผลกระทบ และก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานได้
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้กาหนดให้มีการจัดโครงการ
เพื่อพัฒนาบุคลากร และพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังนี้

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

1

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
2 โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
ให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
3 โครงการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและการกู้ชีพกู้ภยั
4 โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสานึกการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

การดาเนินการ

งบประมาณ

ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล

55,000

งานป้องกันฯ
สานักปลัดเทศบาล

35,000

งานป้องกันฯ
สานักปลัดเทศบาล
งานนิติการ
กองวิชาการและแผนงาน

10,000
100,000

4. ขั้นตอนการพัฒนา
1. การเตรียมการและวางแผนพัฒนาบุคลากร
1.1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
1.2. สารวจความต้องการการพัฒ นาของบุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
โดยใช้แบบสอบถามความต้องการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ตามขอบเขตและแนวทางการพัฒนา
1.3 พิจารณากาหนดกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางที่ ก.ท.
กาหนด ประกอบด้วย หลักการและเหตุผลในการจัดทาแผนการพัฒนา เป้าหมายในการพัฒนา หลักสูตร
การพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาดาเนินการพัฒนา และงบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
2. การดาเนินการพัฒนา
2.1. ผู้บังคับบัญชาดาเนินการประเมินศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อพัฒนา
ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
2.2. นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินดังกล่าว พิจารณาดาเนินการพัฒนาบุคลากร
โดยพิจารณาหลักสูตรการพัฒนาและวิธีการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ
ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ทั ก ษ ะ เ ฉ พ า ะ ข อ ง ง า น ที่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ห น้ า ที่
โดยระยะเวลาในการดาเนินการพัฒนาบุคลากรต้องมีการกาหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารั บการ
พัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร
3. การติดตามและประเมินผล
จั ด ให้ มี ร ะบบการตรวจสอบติ ด ตามและประเมิน ผลการพัฒ นาบุค ลากร เพื่ อ ให้
ทราบถึ ง ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาความรู้ ความสามารถในการปฏิ บั ติ งาน และผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรต่าง ๆ

แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

1. การเตรียมการและการวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
1.2 สารวจความต้องการการพัฒนาของบุคลากรสังกัด
1.3 พิจารณากาหนดกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง
ที่ ก.ท. กาหนด

2. การดาเนินการพัฒนา
2.1 ผู้บังคับบัญชาดาเนินการประเมินศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา
2.2 พิจารณาดาเนินการพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาหลักสูตรการพัฒนา
และวิธีการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับตาแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ

3. การติดตามและประเมินผล
จัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผล
การพัฒนาบุคลากร ที่เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนา

ปรับปรุงแผน (ถ้ามี)

ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
รายละเอียด
1. วิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจน
ปัญหาที่เกิดขึ้นของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
-ผู้บริหารเทศบาลฯ
-ปลัดเทศบาลฯ
-หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาดาเนินการพัฒนาตามความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
-ผู้บริหารเทศบาลฯ
เช่น หลักสูตร ระยะเวลา ความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ ความ -ปลัดเทศบาลฯ
รับผิดชอบ
-หัวหน้าส่วนราชการ
ดาเนินการเสนอเรื่องต่อผู้บริหารเพื่อให้พิจารณาสั่งการ
-หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ประเมินความจาเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรมและจัดลาดับความสาคัญ -ผู้บริหารเทศบาลฯ
ก่อน-หลัง
-ปลัดเทศบาลฯ
-หัวหน้าส่วนราชการ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการการอบรม และจัดทาโครงการที่ได้รับ
-ผู้บริหารเทศบาลฯ
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
-ปลัดเทศบาลฯ
-หัวหน้าส่วนราชการ
การดาเนินการฝึกอบรมตามโครงการที่ได้วางแผนไว้ข้างต้น
-หัวหน้าส่วนราชการ
ประเมินผล
-ผู้บริหารเทศบาลฯ
-ปลัดเทศบาลฯ
-หัวหน้าส่วนราชการ

5. การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาบุคลากร
จากภารกิจ และอานาจหน้าที่ของเทศบาลและการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของส่ วนราชการ
ต่าง ๆ ที่เทศบาลกาหนดขึ้น จะเห็ นได้ว่าพนักงานเทศบาล และบุคลากรทุกท่านจะต้องเป็นผู้มีความสามารถ
และเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทั้งทางระเบียบกฎหมาย และเทคนิคทักษะเฉพาะตัว ที่จาเป็น สามารถนามาใช้
ในการปฏิบัติ หากพนักงาน หรือบุคลากรของเทศบาลยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย คุณธรรม
จริ ย ธรรม และทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ตลอดจนสมรรถนะประจ าสายงานในการปฏิ บั ติ ง าน จึ ง เป็ น การยาก
ที่จะสามารถบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร และประชาชนที่เข้ามารับบริการ
ซึ่งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้วิเคราะห์ไว้ 3 ส่วน ดังนี้
1) การวิเคราะห์บุคลากร
จุดแข็ง (S = Strength)
1. บุคลากรส่วนมากมีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ และภูมิลาเนาใกล้เคียงกับที่ตั้งของเทศบาล
2. บุคลากรมีระดับความรู้ตั้งแต่ปริญญาตรี
3. บุคลากรมีการพัฒนาศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
4. บุคลากรเป็นคนในชุมชนทาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัว โดยใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้
5. บุคลากรส่วนมากมีประสบการณ์ในการทางานก่อนที่จะมาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล
6. มีการใช้ระบบคุณธรรม ในการบริหารงาน ควบคู่กับการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด
จุดอ่อน (W = Weakness)
1. บุคลากรบางส่วนมีความรู้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวเป็นหลักในการปฏิบัติงาน
3. บุคลากรมีภาระหนี้สิน
2) การวิเคราะห์ตาแหน่งในการปฏิบัติงาน
จุดแข็ง (S = Strength)
1. บุคลากรส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้มากกว่าหนึ่งตาแหน่ง
2. บุคลากรบางส่วนมีความรู้ในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
มากกว่าที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง

จุดอ่อน (W = Weakness)
1. การบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตาแหน่งต่าง ๆ ยังไม่ครบตามกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี
2. บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากกว่างานในหน้าที่ที่กาหนดตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน และมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอในบางครั้ง
3) การวิเคราะห์องค์กร
จุดแข็ง (S = Strength)
1. บุคลากรมีที่อยู่อาศัยกระจายอยู่ทั่วเขตเทศบาล ทาให้ทราบถึงสภาพพื้นที่ และทัศนคติ
ของประชาชนได้ดี
2. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้โดยได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดับปริญญาตรี/
ปริญญาโท เพิ่มมากขึ้น
3. บุคลากรมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ทั้งระหว่างพนักงานด้วยกัน และชุมชน
จุดอ่อน (W = Weakness)
1. บุคลากรมีภาระหนี้สิน ซึ่งส่งผลถึงสภาพจิตใจ และศักยภาพในการทางาน
หรือขาดความกระตือรือร้นในการทางาน
2. มีงบประมาณจานวนจากัด เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จานวนประชากร
และภารกิจเทศบาล
3. กลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์ในรูปแบบเครือญาติในชุมชนต่าง ๆ
ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการตามระเบียบ หรือการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน
4. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
5. มีพื้นที่ในการพัฒนากว้างขวาง ส่งผลถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน
ที่มีมากขึ้น ทาให้บางปัญหายังขาดบุคลากรที่เพียงพอ
6. ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการบริการสาธารณะบางประเภท

6. หลักสูตรและวิธีการพัฒนา
1. หลักสูตรการพัฒนา
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ กาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับบุคลากรในแต่ละตาแหน่งต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
4. หลักสูตรด้านการบริหาร
5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอันเป็นการรองรับการพัฒ นาระบบคุณภาพของ
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ฝ่ายบริหารมีนโยบายที่ชัดเจนสาหรับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง
จึงได้กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ไว้ดังนี้
เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิบั ติ การ (พนัก งานเทศบาลสายงานผู้ ป ฏิ บัติ ลู กจ้ า งประจ า พนั กงานจ้ า ง
เทศบาล รวมถึงตัวบุคคลในการจ้างเหมาบริการ) จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อย ๓ วัน/คน/ปี
ผู้บังคับบัญชา (ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร
จะต้องได้รับ การพัฒนาอย่างน้อย ๕ วัน/คน/ปี
ผู้บริหาร (คณะผู้บริหาร) จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อย ๑๐ วัน/คน/ปี
หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร
หลักสูตร
๑.หลักสูตรนายกเทศมนตรี
๒.หลักสูตรรองนายกเทศมนตรี
๓.หลักสูตรเลขานุการนายก อปท.
๔.หลักสูตรที่ปรึกษานายก อปท.
๕.หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภา
๖.หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล
๗.หลักสูตรนักบริหารงานเทศบาล
๘.หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ
๙.หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ
๑๐.หลักสูตรเจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ
๑๑.หลักสูตรนักวิชาการศึกษา

ห้วงระยะเวลาการเข้ารับ
การพัฒนา
ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔
ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔
ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔
ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔
ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔
ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔
ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔
ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔
ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔
ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔
ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔

สถานที่ฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร

ห้วงระยะเวลาการ
สมัครเข้าอบรม
ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔
ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔
ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔
ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔
ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔
ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔
ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔
ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔
ม.ค. – มี.ค. ๖๔
มี.ค. ๖๔
มิ.ย. – ก.ย. ๖๔

๑๒.หลักสูตรนักบริหารงานคลัง
๑๓.หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงิน ฯ
๑๔.หลักสูตรนักบริหารงานช่าง
๑๕.หลักสูตรนายช่างโยธา
๑๖.หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป
๑๗.หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานทะเบียน
๑๘.หลักสูตรลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ฯ
๑๙. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
๒๐. หลักสูตร ส่งเสริมประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง
๒๑. หลักสูตร คุณธรรม จริยธรรมฯ
๒๒.หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจาวัน
๒๓.หลักสูตรให้ความรู้ปลูกจิตสานึกการป้องกันและ
มิ.ย. – ก.ย. ๖๔
ปราบปรามทุจริต
๒๔. โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับ ม.ค. – พ.ค. ๖๔
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างสังกัดเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์
๒๕. โครงการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและการกู้ชีพ
ธ.ค. ๖๔
กู้ภัย
๒๖. หลักสูตรที่จัดอบรมโดยหน่วยงานที่ได้มีการทา ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔
บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
เพิ่มเติมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ดังนี้
๑. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะนิติศาสตร์
๒. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ และสานักงานบริหาร
ทรัพย์สินและกีฬา ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
๓. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง โดยวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทาง
การศึกษา
๔. มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะวิทยาการจัดการ
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
27. หลักสูตรอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานราชการจัดขึ้น
ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

สถานที่ฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

หมายเหตุ ห้วงระยะเวลาฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรขึ้นอยู่กับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กาหนดอีกครั้ง

2. วิธีการพัฒนา
เทศบาลเมืองเพชรบู ร ณ์ ได้กาหนดแนวทางส าหรั บการพั ฒ นาบุค ลากรไว้ห ลากหลาย
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และได้มีการนาผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการเป็นข้อมูลในการจัดทาโครงการอบรมหรือฝึกอบรม หรือส่งไปอบรมหรือฝึกอบรม เช่น การปฐมนิเทศ
พนั ก งานใหม่ การสอนงาน โดยผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา การสั บ เปลี่ ย นหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ การฝึ ก อบรม
และการศึกษาดูงาน เป็ น ต้น นอกจากนี้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จะดาเนินงานร่ว มกับส่ว นราชการอื่น
และด าเนิ น การร่ ว มกั บ เอกชน เช่ น การจั ด ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า รั บ การฝึ ก อบรม / สั ม มนา / ศึ ก ษาดู ง าน
ที่ ห น่ ว ยงานราชการอื่ น หรื อ เอกชนเป็ น ผู้ ด าเนิ น การหรื อ เทศบาลเมื อ งเพชรบู ร ณ์ เป็ น ผู้ ด าเนิ น การ
และเชิญหน่วยงานอื่นเข้าร่วม เช่น การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือวิทยากรกระบวนการ ซึ่งสามารถสรุป
วิธีการดาเนินการพัฒนาบุคลากรได้ดังนี้ คือ
1. การปฐมนิเทศ
2. การสอนงาน การให้คาปรึกษา
3. การมอบหมายงาน / การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
4. การฝึกอบรม
5. การดูงาน
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ / การสัมมนา
๗. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
การดาเนินการตรวจสอบติดตามและประเมินผล เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ปฏิบัติตาม
ประกาศ ก.ท.จ.เพชรบูรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่
๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๕ โดย ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ และ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กาหนด
ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล โดยส่งบุคลากรในสังกัดเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างน้อยคนละ
๑ หลักสูตรต่อปี ตลอดจนการดาเนินการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการ
ติดตามประเมินผลต่อนายกเทศมนตรี และได้กาหนดระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผล การพัฒนา
บุคลากรของเทศบาล ดังนี้
๑) ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและมีการรายงานผลการพัฒนาพร้อมทั้ง
เผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรในเทศบาลทราบด้วย
๒) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
การฝึกอบรมทุกครั้งจะต้องมีการประเมินผล เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับทาการปรับปรุงหลักสูตร
การฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยวิธีการต่างๆ
๑) ให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมในกรณีเทศบาลจัดฝึกอบรมเองทุกครั้ง และนาข้อมูล
ที่ได้เป็นแนวทางในการวางแผนการฝึกอบรมในครั้งต่อไป
๒) ให้มีการรายงานผลที่ได้รับในกรณีที่ได้มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกองค์กร
๓) ให้มีการนาข้อมูลจากการฝึกอบรมไปใช้พิจารณาในการปรับปรุงตาแหน่งบุคลากร
ของเทศบาล

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้มีการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้
ทักษะ ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตามความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา โดยพิ จารณาจากข้อมูลและปัญหา
ที่ได้จากผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประกอบกับ
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น หลักสูตร ระยะเวลา ความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ตามสายงาน ต่าง ๆ มาพิจารณาวิธีการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็น การจัดทาโครงการอบรม ฝึกอบรม หรือส่งไปอบรม
โดยมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาที่ ส อดคล้ อ งกั บ ต าแหน่ ง มาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง และตามสายงานที่ มี ใ นแผน
อัตรากาลังของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีจานวนสายงานที่มีในแผนอัตรากาลัง
ทั้งสิ้น 39 สายงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563)
- สายงานที่ได้เข้ารับการพัฒนา จานวน 28 สายงาน คิดเป็นร้อยละ 71.80 ของสายงานที่มี
ในแผนอัตรากาลัง
- สายงานที่ไม่ได้เข้ารับการพัฒนา จานวน 11 สายงาน คิดเป็นร้อยละ 28.20 ของสายงาน
ที่มีในแผนอัตรากาลัง
การพัฒนาบุคลากรตามสายงาน ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สายงานที่มีในแผนอัตรากาลัง
1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (กลาง - สูง)
2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น - กลาง)
2102 นักบริหารงานคลัง (ต้น - กลาง)
2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น - กลาง)
2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น - กลาง)
2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น - กลาง)
2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)
3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ)
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ - ชานาญการ)
3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ชานาญการ)
3105 นิติกร (ชานาญการ)
3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชานาญการ)
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ – ชานาญการ)
3202 นักวิชาการคลัง (ชานาญการ)
3204 นักวิชาการพัสดุ (ชานาญการ)
3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ)
3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ - ชานาญการ)
3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ)
3701 วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ)

สายงานที่ได้รับ
การฝึกอบรม

-

การพัฒนาบุคลากรตามสายงาน ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (ต่อ)
ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

สายงานที่มีในแผนอัตรากาลัง
3702 สถาปนิก (ชานาญการพิเศษ)
3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ - ชานาญการ)
3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ - ชานาญการ)
3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ)
3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ)
3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ - ชานาญการ)
3811 ศึกษานิเทศก์ (ปฏิบัติการ - ชานาญการ)
4101 จพง.ธุรการ (ปฏิบัติงาน - ชานาญงาน)
4102 จพง.ทะเบียน (ปฏิบัติงาน - ชานาญงาน)
4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชานาญงาน)
4202 เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน - ชานาญงาน)
4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน - ชานาญงาน)
4301 จพง.ประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน - ชานาญงาน)
4601 จพง.สาธารณสุข (ปฏิบัติงาน - ชานาญงาน)
4604 จพง.สุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน - ชานาญงาน)
4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัตงิ าน - ชานาญงาน)
4706 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน)
4805 จพง.ป้องกัน (ปฏิบัติงาน - ชานาญงาน)
4804 จพง.เทศกิจ (ปฏิบัติงาน - ชานาญงาน)

(นายเสกสรร นิยมเพ็ง)
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

สายงานที่ได้รับการ
ฝึกอบรม
-

-

แนวทางพัฒนาบุคลากร
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยให้ความสาคัญแก่บุคลากรทุกตาแหน่ง และทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อให้ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน หรือปฏิบัติงานในตาแหน่งที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ซึ่งประกอบด้ว ย
ส่วนราชการและตาแหน่งต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดังนี้
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อ - สกุล
นายเสกสรร นิยมเพ็ง
นายเดชเลิศ ม่วงอ่า
นายนราวุธ กุนาคา
นายสหพัฒน์ พรพฤฒิพันธุ์
นางนิภา เจือจาน
นางบุปผา ขุนทอง
ว่าที่ ร.ต.ธนชล ศิริ

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประถมศึกษา 4
ปริญญาโท

สถาบัน/โรงเรียน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
โรงเรียนบ้านไทรงาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

๘

นายอร่าม

มีเดช

9

นายสนั่น

พรหมประเสริฐ

10
11
12
13
14
๑๕
๑๖
๑๗
18
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

นายสมภพ ผโลศิลป์
นายสมัคร น้อยคนดี
นายธีระศักดิ์ พรหมบุญ
นายสุรพล ชูสกุล
นายกิตติศักดิ์ สังเกตุดี
นายอาดุลย์ แก้วแกมทอง
นายจิณณวัฒน์ สุขอยู่
นายกาพล โฆษิตานนท์
นายวิวัฒน์ ลิ้มตระกูล
นายธิติพงศ์ พิมพ์จันทร์
นางสาวนันท์ชญาณ์ ไพฑูรย์รังสฤษดิ์
นายสมทบ นางนวล
นางการเกตุ สังเกตุดี
นายไพบูลย์ นวลทูล
นายเอนก
สิงห์คา

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

ประธานสภาสภาเทศบาลฯ

มัธยมศึกษา 3

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

มัธยมศึกษา 6

สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ปริญญาตรี
มัธยมศึกษา 6
ม.ศ. 3
ประถมศึกษา 4
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
มัธยมศึกษา 3
ปริญญาโท
มัธยมศึกษา 6
อนุปริญญา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ประถมศึกษา 6

สถาบัน/โรงเรียน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอเขาค้อ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านกาแพงดิน (จังหวัดพิจิตร)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
โรงเรียนตะพานหิน
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
University of New South wales
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนบ้านวังขอน

ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
25 นางนงคราญ สุคนธสาคร
26

นายวันเฉลิม เพ่งพินิจ

๒7

นางสมมิตร พันสิ้ว

28

นางสาวสรัญญา ยาสมุทร

29
30
31

นางสาวเกษศิรินทร์ ศิริวัฒน์
นายธนาคาร กลิ่นแก้ว
ว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ มั่งมี

32

นายพิชัย แตรประสิทธิ์

33

นายประสิทธิ์ ฮาดแมน

34

สิบโท โยธิน คงแท้

35

นายมานพ เอกไทย

ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยชานาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยชานาญงาน

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท (รัฐศาสตร์)

สถาบัน/โรงเรียน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปริญญาโท (นิติศาสตร์)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปริญญาตรี
(รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ)
ปริญญาตรี
(การจัดการสานักงาน)
ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์)
ปริญญาตรี (การจัดการทั่วไป)
ปริญญาตรี (วิทยาการจัดการ)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

ปริญญาตรี
วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศิลป์)
ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
36 นายสมบูรณ์ บุญยอด

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

37
38
39

นางวรรณพร สมานทอง
นางสาวรัตนาภรณ์ ขันแก้ว
สิบโท ศตวรรษ มีเดช

40

นายสุรศักดิ์ บูรณะสีม่วง

41

นางปุณณดา นิยมไทย

42
43
44
45
46

นางกวีวรรณ เหลืองศิริเธียร
นางสาวพิมพ์ชนก คงยาดี
นางวิลาวัณย์ จันทวงค์
นางสาวจิรภัทร์ สารองพันธ์
นางบัวขาว แตรประสิทธิ์

47
48

นางสาวเมธาพร วงษ์ท้วม
นางสาวรัตนาภรณ์ จารัส

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

49

นางสาวอรอนงค์ เทียนสีม่วง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน

วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ช่างเชื่อมโลหะแผ่น)
ปริญญาตรี (การจัดการทั่วไป)
ปริญญาตรี (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปริญญาตรี
(การบริหารองค์กรภาครัฐ)
ปริญญาตรี
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)

สถาบัน/โรงเรียน
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ปริญญาตรี (การบัญชี)
ปริญญาตรี (การบัญชี)
ปริญญาตรี (การบัญชี)
ปริญญาตรี (การบัญชี)
ปริญญาตรี (การจัดการทั่วไป)

สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ)
ปริญญาตรี (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ปริญญาตรี
(รัฐประศาสนศาสตร์)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
50 นางบุษกร จารุวัฒนานนท์
51

นายธวัชชัย ประกอบสมบัติ

52

นายประเสริฐ อินทูล

53
54
55

นางสาวณัฏฐา ออประเสริฐ
นายปกรณ์ สนานคุณ
นายชัยกุลพัฒน์ สุขเสถียร

56

นายภูวินทร์ ขันติมิตร

ตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ
สถาปนิกชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายช่างโยธาชานาญงาน

57

นายสุวัจน์ ธนูพันธุ์ชัย

นายช่างโยธาชานาญงาน

58

นายนพพร จิตผ่อง

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

59

นางภัทรฤทัย เพ่งพินิจ

60

นางสาวบุญญาพร ทองดี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี (การจัดการทั่วไป)

สถาบัน/โรงเรียน
วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

ปริญญาตรี
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)
ปริญญาตรี
(เทคโนโลยีก่อสร้าง)
ปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา)
ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรม)
ปริญญาตรี (เทคโนโลยีก่อสร้าง)

สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

ปริญญาตรี
(รัฐประศาสนศาสตร์)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ช่างก่อสร้าง)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(อิเล็กทรอนิกส์)
ปริญญาโท (รัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตลาปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
61 นางกัญญา ก้าวสมบัติ
62

นางสาวมณีวรรณ ขวัญแก้ว

63
64

นางณัฏฐา สิงห์สกุลรัตน์
นางบุญส่ง วงษ์มณี

65

นางสาววิไลลักษณ์ กุนาคา

66
67

นายเทอดศักดิ์ แตรประสิทธิ์
นางอรุณวดี เอี่ยมไรวัลย์

68

นางสาวสุประวีณ์ยา ทับทิมจันทร์

69

นางสาวสุวพัตร์ ศรีบุรินทร์

ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี
(สาธารณสุขฯ ระดับกลาง)
(การพยาบาลและผดุงครรภ์)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ปริญญาตรี
(วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชานาญงาน ปริญญาตรี (สุขศึกษา)
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
ปริญญาตรี (สุขศึกษา)
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ปริญญาตรี
(การพยาบาลและผดุงครรภ์)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ปริญญาตรี (พยาบาลศาสตร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ปริญญาตรี (การจัดการทั่วไป)
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ปริญญาตรี
(บริหารทรัพยากรมนุษย์)
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน ปริญญาโท (รัฐศาสตร์)
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

สถาบัน/โรงเรียน
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
70 ว่าที่ ร.ต.หญิง เหมือนนัฏดา ปานม่วง
71 นางสาวธัญญามาส สิริโชคธนากาญจน์
72

นางเปมิกา ทองใหญ่

73

นายฤทธิ์ณรงค์ ซาปา

74

นายบุญส่ง มีเดช

75

นายพงศ์ศิริ สุขเสริม

76
77
78

นายเด่นรัฏฐ์ อินหา
นางอมลวรรณ โชคงาม
สิบเอกนนทวัชร์ อธิบดี

79

นายเกรียงศักดิ์ สายโกสุม

80
81
82

นางสาวศุภลักษณ์ หล่อวัตร
นางจิตรสุดา แสงเรืองเดช
นางสาวณกรปภา ไกรทุกข์ร้าง

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี (การจัดการธุรกิจ)
ปริญญาตรี
(รัฐประศาสนศาสตร์)
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ปริญญาตรี (การจัดการทั่วไป)
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ ปริญญาตรี
(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ปริญญาตรี
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(รัฐประศาสนศาสตร์)
นิติกรชานาญการ
ปริญญาโท
(นิติศาสตร์มหาบัณฑิต)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปริญญาตรี (การบัญชี)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ปริญญาตรี
(รัฐประศาสนศาสตร์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ปริญญาตรี
(วิทยาศาสตร์บัณฑิต)
นักสันทนาการปฏิบัติการ
ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
นักสันทนาการชานาญการ
ปริญญาโท (บริหารการศึกษา)
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
ปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ)

สถาบัน/โรงเรียน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ลาดับที่
83

ชื่อ - สกุล
นางสิริสุข
สมมีชัย

84

นายวินัย รุ่งเรืองฤทธิ์

85
86
87

นางกิติยา ศิลาพันธ์
นางปิยวรรณ ดอกไม้งาม
นางจาเนียร บุญรักษา

88

นางศิริวัลย์ ศรีหาคา

ลูกจ้างประจา
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาสตร์)

สถาบัน/โรงเรียน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี (พลศึกษา)

วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

ปริญญาตรี (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปริญญาตรี (การจัดการทั่วไป)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

ปริญญาตรี (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี (การจัดการทั่วไป)
ประถมศึกษา 6
ประถมศึกษา 4
ประถมศึกษา 4
ประถมศึกษา 4
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(บริหารธุรกิจ)
ประถมศึกษา 4

สถาบัน/โรงเรียน
วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านหนองนารี
โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล
นางอุ่นเรือน ปลาดตา
นายสมบูรณ์ ป่าติ้ว
นายบุญธรรม ป่าติ้ว
นายชลอ พรหมรักษา
นายอู๊ด ทองมาก
นางวิรวรรณ รุ่งเรืองฤทธิ์

ตาแหน่ง
นักการ
ผู้ช่วยช่างไม้
ผู้ช่วยช่างไม้
ผู้ช่วยช่างยนต์
คนงานประจารถขยะ
ผู้ช่วยช่างยนต์

นายสังเวียน ชัยธรรม

พนักงานขับรถยนต์

โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก

