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เทศบาลตําบลพรรณานคร 

อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากร 



 
 

คํานํา 
 

ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ท.จ.สกลนคร)  ไดประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี           

19  พฤศจิกายน  2545  ในหมวดท่ี  14  กิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  สวนท่ี 4 การพัฒนาพนักงาน

เทศบาล  ไดกําหนดใหเทศบาลมีการพัฒนาพนักงานเทศบาลกอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ โดยผูบังคับบัญชา

ตองพัฒนา 5 ดาน ไดแก ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง  ดานการ

บริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานศีลธรรมคุณธรรม นั้น 

   ดังนั้น  เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  เรื ่อง  

หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี  19 พฤศจิกายน 2545  ขอ 288  ถึงขอ  326    

เทศบาลตําบลพรรณานคร  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลพรรณานคร  ประจําปงบประมาณ    

(พ.ศ. 2561 - 2563)  ข้ึน โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2563) ของ

เทศบาลตําบลพรรณานคร และจัดทําใหครอบคลุมถึงบุคลากรพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 

คณะผูบริหารเทศบาลตําบลพรรณานคร หวังเปนอยางยิ่งวาหากไดดําเนินการตามแผนพัฒนา

บุคลากรนี้แลว บุคลากรของเทศบาลตําบลพรรณานครจะเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ เปนท่ีพึงพอใจของประชาชน 

สามารถสรางผลงานท่ีดีมีมาตรฐานใหแกเทศบาลตําบลพรรณานครได จึงขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของและจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ. 2561 – 2563) ไว ณ ท่ีนี้ 
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ความเปนมาของเทศบาลพรรณานคร 
สภาตําบลพรรณา ไดรับการยกฐานะเปน องคกํารบริหารสวนตําบลพรรณา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  

เรื่องจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบัประกาศ

ท่ัวไป เลมท่ี 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2539 มีผลบังคับ ใชเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ  2540  องคการ

บริหารสวนตําบลพรรณา ไดรับการยกฐานะเปน เทศบาลตําบลพรรณานคร ตั้งแตวันท่ี 6 กันยายน  พ.ศ. 2556 เปน

ตนไป  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองคการบริหารสวนตําบลพรรณา อําเภอพรรณานิคม จังหวัด

สกลนคร เปนองคการบริหารสวนตําบลพรรณานคร และจัดตั้งเปน เทศบาลตําบลพรรณานคร  ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 

พ.ศ. 2556  

1. ดานศักยภาพ  

1.1 ท่ีตั้ง  เทศบาลตําบลพรรณานคร ถนนนิตโย  หมู 2 ตําบลพรรณา อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

เปน 1 ใน 10 ตําบลของอําเภอพรรณานิคม เปนท่ีตั้งของท่ีวาการอําเภอพรรณานิคม และสวนราชการหลายแหง 

ระยะทางหางจากจังหวัดสกลนครประมาณ 39 กิโลเมตร โดยใชทางหลวงแผนดิน หมายเลข 22 (สายสกลนคร-

อุดรธานี) มีเนื้อท่ีประมาณ 37.22 ตร.กม.หรือ 18,162 ไร 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบเรียบถึงราบลุม อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล โดยเฉลี่ย 180 

เมตร เหมาะแกการทําการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว และการเลี้ยงสัตวน้ํา  มีแหลงน้ําธรรมชาติ เชน  ลําน้ําอูน  หวย

อูนเฒา เปนตน นอกจากนั้น ยังมีหนองน้ําซ่ึงกระจายอยูท่ัวไปภายในตําบล รวมท้ังมีคลองสงน้ํา ชลประทานไหลผาน

ในตําบลอีกดวย  ขาวนาปท่ีปลูกเปนหลัก คือ ขาวเหนียว ขาวจาว และพืชอายุสั้นท่ีปลูก หลังการทํานา ไดแก พริก 

ถ่ัวลิสง ขาวโพด เปนตน  

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศของอําเภอพรรณานิคมคอนขางรอนชื้น มี 3 ฤดู  ฤดูรอน เริ่ม

ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ-เดือนเมษายนของทุกป อากาศจะรอนมากในเดือนเมษายน ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม-

เดือนตุลาคมของทุกป ฝนจะตกชุกในชวงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือน พฤศจิกายน-เดือน

กุมภาพันธ อากาศจะหนาวจัดในชวงเดือนธันวาคม-เดือนมกราคม 

1.4 ลักษณะของดิน   ตําบลพรรณา อําเภอพรรณานิคม  ประกอบดวยชุดดิน  4  ชุด คือ ดินชุดพิมาย ดิน

ชุด รอยเอ็ด ดินชุดโพนพิสยั ดินชุดอุบล   

1.ดินชุดพิมาย  เปนกลุมดินท่ีมีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีสันเปนสีน้ําตาลปนเทา สีน้ําตาล ออน สีเทาปน

น้ําตาล สีเทาปนชมพู หรือ  สีเทาแยม มีจุดเปนสีแดงปนเหลือง สีน้ําตาลแกปนเหลือง หรือสีแดง เกิดจากการทับถม

ของตะกอนลําน้ําคอนขางใหม พบบริเวณท่ีราบน้ําทวมถึง เปนดินลึกมากมีการระบายน้ําไมดี มักมีน้ําทวมขังบริเวณ

ผิวดินเปนระยะเวลา 3-4 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน

กรดเล็กนอย (Ph 4.5-6.5) สภาพพ้ืนท่ีราบเรียบความสูงจาก ระดับน้ําทะเลปานกลาง 180  เมตรมีความลาดชัน 0-1 

สวนที่ 1 บทนาํ 
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% ปจจุบันบางแหงใชทํานาบางแหงไมใชประโยชน ปลอยใหพวกพืชริมน้ําข้ึนอยู  ปญหาในการใชประโยชนดินท่ี

สําคัญ คือ ดินเปยกแฉะมากเกินไปเปนขอจํากัดในการเลือก ชนิดพืชท่ีจะปลูกเพราะบางท่ีอาจเกิดน้ําทวมทําใหพืช

เสียหายได 

2. ดินชุดรอยเอ็ด เปนกลุมดินท่ีมีเนื้อดินเปนดินรวน สีดินเปน สีเทาออน สีเทาปนชมพู สี น้ําตาล 

ปนเทา หรือสีน้ําตาลออน มีจุดปะสีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลือง เกิดจากตะกอนลําน้ําท่ีถูกพัดมาทับ ถมบนลาน

ตะพักลําน้ําระดับต่ํามีการระบายน้ําเลวมักมีน้ําทวมขังบนผวิดินระยะเวลา 2-3 เดือน ดินมีความ อุดมสมบูรณตาม

ธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง สภาพพ้ืนท่ีราบเรียบ ความสูงจาก ระดับน้ําทะเลปานกลาง 

180 เมตร มีความลาดชัน 0-1 %  ปจจุบันใชประโยชนในการทํานาเปนสวนใหญ บางแหงยังคงเปนสภาพปาอยู 

ปญหาในการ ใชประโยชนท่ีดินท่ีสําคัญคือ ดินมีความอุดมสมบูรณต่ําและเนื้อดินคอนขางเปนทราย 

3.ดินชุดโพนพิสัย เปนกลุมดินท่ีมีเนื้อดินรวน ดินเปนสีน้ําตาลปนเทาเขม หรือสีน้ําตาลแก จนถึง 

สีแดง และอาจพบจุดปะบางเล็กนอยเกิดจากการตกตะกอนลําน้ําท่ีทับถมบนลานตะพักลําน้ําระดับกลาง และลําน้ํา

ระดับสูงเปนดินลึกปานกลางถึงลึกมาก มีการระบายน้าํคอนขางดี ดินมักมีความอุดมสมบรูณตาม ธรรมชาติต่ํา เปน

ปฏิกิริยาเปนกรดถึงกรดเล็กนอย สภาพพ้ืนท่ีราบเรียบ ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 180 เมตร มีความลาด

ชัน 1-0 % ปจจบุนใชประโยชนในการปลูกพืชไร บางแหงใชปลูกไมยืนตน และบาง แหงยังคงสภาพเปนปาอยู  

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดินท่ีสําคัญคือ เปนดินเค็มมีเกลอืโซเดียมคลอไรดอยูในดิน ปริมาณมากเกินไปจนเปนพิษ

ตอพืช   

4.ดินชุดอุบล เปนกลุมดินรวน สีดินเปนสีเทาออน เทาปนชมพู น้ําตาล น้ําตาลปนเทา น้ําตาล 

ออน มีจุดปะน้ําตาลปนเหลือง สีน้ําตาลแก เกิดจากการตกตะกอนลําน้ําเกาท่ีพัดพามาทับถมบนลาน ตะพักลําน้ํา

ระดับต่ํา เปนพวกดินลีกมาก มีการระบายน้ําไมดี มักมีน้ําขังบนผิวดิน เปนระยะเวลา 2-3 เดือน ดินมักมีความ

สมบรูณตามธรรมชาติต่ํา เปนปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง เปนดางปานกลาง สภาพท่ี ราบเรียบ ความสูงจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลาง 180 เมตร มีความลาดชัน 0-1 % ปจจุบันใชประโยชนในการ ทํานา บางแหงเปนกลุมท่ีมีพืช

เค็มข้ึนกระจัดกระจายท่ัวไป  ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน คือ เปนดินเค็มมีเกลือ โซเดียมคลอไรดอยูในดินปริมาณ

มาก เกินไปจนเปนพิษตอพืช 

1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา  แหลงน้ําท่ีสําคัญของเขตเทศบาลประกอบดวยแหลงน้ําธรรมชาติ สายหลาย เชน 

ลําน้ําอูน หวยอูนเฒา หวยทราย หวยเหมือง หนองทุม เปนตน ซ่ึงนอกจากจะมีการสงเสรมิใหเกษตรกรทํานานอก 

ฤดูกาลแลว ยังมีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชในชวงฤดูแลงอีกดวย 

2. ดานการเมือง/กรปกครอง   

2.1 เขตการปกครอง  เทศบาลตําบลพรรณานคร มีจํานวนหมูบานในเขตเทศบาลตําบล  ประกอบดวย 13 

หมูบาน ดังนี้ 
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หมูท่ี ช่ือหมูบาน ผูนําหมูบาน/ชุมชน หมายเหตุ 

1 มวงไข นายอุกฤษ ไชยเชษฐ ผูใหญบาน 

2 พรรณา นางวารุณี สาขามุละ ผูใหญบาน 

3 วังปลาปอม นายโสภณ    สอนสุราษฎร ผูใหญบาน 

4 นาหัวชาง นายกิตติโรจน    สีหาคม ผูใหญบาน 

5 บะทอง นายไชยา    ทิพมอม ผูใหญบาน 

6 โคกสุวรรณ นายฐานพัฒน    ไชยสาคร กํานัน 

7 เม็ก นายสมชาย    อามาตยสมบัต ผูใหญบาน 

8 โคกชุมพร นางไพเลาะ    นาระคล ผูใหญบาน 

9 หนองทุม นายชาญศักดิ์    แกวพวงด ผูใหญบาน 

10 นอยโนนจํานงค นางนิสาชล ราชัย ผูใหญบาน 

11 หนองแวง นายสายันต    นําสุย ผูใหญบาน 

12 บะทองใหม นายเผด็จ    ทองนิวัน ผูใหญบาน 

13 หนองออ นายสมศักดิ์    เสนาคํา ผูใหญบาน 

 

หมูบานท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลบางสวน จํานวน  3  หมู ไดแก หมู 2 , 6 , 10 ทิศเหนือ    ติดตอ 

กับ ตําบลตนผึ้ง อําเภอพังโคน และตําบลบะฮี อําเภอพรรณานิคม ทิศใต   ติดตอกับ ตําบลวังยาง และตําบลไร  

อําเภอพรรณานิคม ทิศตะวันออก   ติดตอกับ ตําบลวังยาง อําเภอพรรณานิคม ทิศตะวันตก    ติดตอกับ ตําบลชางม่ิง 

อําเภอพรรณานิคม   

2.2 การเลือกตั้ง  เทศบาลตําบลพรรณานคร ไดแบงเขตการเลือกตั้งออกเปน  2 เขตเลือกตั้งมี ผูบริหาร 1 

คน และสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งละ 6 คน เขตเลือกตั้งท่ี 1 ประกอบดวยหมูบานจํานวน 6 หมูบาน ไดแก 

บานมวงไข หมู 1 บานพรรณา หมู 2 บานวังปลาปอม หมู 3 บานโคกสุวรรณ หมู 6 บาน เม็ก หมู 7 และบานโคก

ชุมพร หมู 8 เขตเลือกตั้งท่ี 2 จํานวน 7 หมูบาน ไดแก  บานนาหัวชาง หมู 4 บานบะทอง หมู 5 บานหนองทุม หมู 9 

บานนอยโนนจํานงค  หมู 10 บานหนองแวง หมู 11 บานบะทอง ใหม หมู 12 และบานหนองออ หมู 13 
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3. ประชากร     

3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร จํานวนราษฎรในเขตพ้ืนท่ีทศบาลตําบลพรรณานคร      รวมท้ังสิ้น  

5,421  คน เปนชาย 2,878 คน เปนหญิง  2,344 คน จํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น  2,190  ครัวเรือน ความหนาแนน 

เฉลี่ย 156.50 คน/ตารางกิโลเมตร 

 ช่ือหมูบาน จํานวน ชาย หญิง รวม 

   ครัวเรือน (หลัง) (คน) (คน) (คน) 

 หมู1 บานมวงไข 265 345 322 667 

 หมู2 บานพรรณา 73 60 43 103 

 หมู3 บานวังปลาปอม 112 208 181 188 

 หมู4 บานนาหัวชาง 192 229 245 474 

 หมู5 บานบะทอง 156 181 213 394 

 หมู6 บานโคกสุวรรณ 53 62 72 134 

 หมู7 บานเม็ก 256 369 172 741 

 หมู8 บานโคกชุมพร 255 283 112 595 

 หมู9 บานหนองทุม 206 237 245 482 

 หมู10 บานนอยโนนจํานงค 148 142 149 291 

 หมู11 บานหนองแวง 112 151 167 118 

 หมู12 บานบะทองใหม 198 305 127 632 

 หมู13 บานหนองออ 164 306 296 602 

  รวม 2,190 2,878 2,344 5,421 

 

ท่ีมา : จากสํานกงานทะเบียนอําเภอพรรณานิคม เดือน กันยายน พ.ศ.2559 
 
 
 
 
 



5 
 

ขอมูลประชากรท่ีอาศัยอยูจริง (ขอมูล จปฐ.ป 2559) 

 ช่ือหมูบาน จํานวน ชาย หญิง รวม 

   ครัวเรือน (หลัง) (คน) (คน) (คน) 

 หมู1 บานมวงไข 202 233 238 471 

 หมู2 บานพรรณา 31 47 38 85 

 หมู3 บานวังปลาปอม 77 149 121 270 

 หมู4 บานนาหัวชาง 125 179 187 366 

 หมู5 บานบะทอง 99 129 136 265 

 หมู6 บานโคกสุวรรณ 35 53 65 118 

 หมู7 บานเม็ก 228 264 255 519 

 หมู8 บานโคกชุมพร 190 228 219 447 

 หมู9 บานหนองทุม 129 207 214 421 

 หมู10 บานนอยโนนจํานงค 86 103 104 207 

 หมู11 บานหนองแวง 75 110 119 229 

 หมู12 บานบะทองใหม 185 215 210 425 

 หมู13 บานหนองออ 150 264 285 522 

  รวม 1,612 2,181 2,191 4,345 

 

 

ท่ีมา : ขอมูล จปฐ. ป 2559      

4. สภาพทางสังคม  

4.1 การศึกษา 

- โรงเรียนประถมศึกษา  3 แหง  ไดแก 

ท่ี หมูบาน โรงเรียน คร ู นักเรียน 

1 หมู 1 บานมวงไขบานเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 6 62 

2 หมู 4 บานบะทองนาหัวชาง 8 83 

3 หมู 8 วัดสุทธิมงคล 6 80 

  รวม 20 225 

 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง คือ    

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมวงไข มีครู จํานวน 3 คน นักเรียน จํานวน 48 คน    

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบะทอง นาหัวชาง มีครู จํานวน 3 คน นักเรียน จํานวน 57 คน   
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- โรงเรียนระดับอนุบาล 2 แหง    

1. โรงเรียนอนุบาลจินดาพร อยูในเขต หมู 1 บานมวงไข    

2. โรงเรียนกจเิจริญวิทยา อยูในเขตหมู 10 บานนอยโนนจํานงค 

- วิทยาลัย 1 แหง   คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา ตั้งอยูในเขตหมู 8 บานโคกชุมพร   

- ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 1 แหง   คือ ท่ีอานหนังสือพิมพประจําศูนยเรียนรูชุมชนบานหนองแวง  

หมู 11 

4.2 สาธารณสุข   

โรงพยาบาลของรัฐขนาด 90 เตียง 1 แหง คือ โรงพยาบาลพระอาจารยฝน อาจาโร  ตั้งอยูในเขต   

หมู 10 บานนอยโนนจํานงค 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน  

5.1 การคมนาคมขนสง    เสนทางคมนาคมท่ีสําคัญ คือ ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 22 ซ่ึงผานพ้ืนท่ี

ตําบลทาง ตอนกลางในแนวตะวันออก-ตะวันตก ผานพ้ืนท่ี หมู 1,2,6,7,8 และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2094    

ผานพ้ืนท่ี หมู 6,9 , 11 เปนเสนทางหลักเชื่อมการคมนาคมภายในตําบลและระหวางตําบล นอกจากนั้นยังมี ถนน

ลูกรงัเชื่อมการคมนาคมในตําบล  

5.2 การไฟฟา เขตเทศบาลตําบลพรรณานคร เปนชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท ระบบการไฟฟายังขยายไมท่ัวถึง 

ท้ังตําบล ประชากรมีไฟฟาใชไมครบทุกครัวเรือน  

5.3 การประปา ในเขตตําบลพรรณามีแหลงน้ําท่ีสําคัญ คือ ลําน้ําอูน และมีคลองชลประทานไหลผานพ้ืนท่ี

ใน ตําบลประชาชนสวนใหญไดรับการบริการดานการประปาจากส านักงานการประปาสวนภูมิภาคอําเภอพังโคน   

แตการขยายเขตประปายังไมท่ัวถึงทุกครัวเรือน   

5.4 โทรศัพท  ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญรอยละ 90 ใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีซ่ึงจะมีความสะดวกในการใชและ 

การติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ  

5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ  เทศบาลตําบลพรรณานครเปนท่ีตั้งของ

ท่ีวาการอําเภอพรรณานิคมและสวนราชการหลาย แหง จึงมีท่ีทําการไปรษณียประจําอําเภอพรรณานิคมท่ีใหบริการ

แกประชาชนในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียงใน เรื่องของการสื่อสารและการขนสงวัสดุ ครุภัณฑ 

6. ระบบเศรษฐกิจ  

6.1 การเกษตร  

ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา คาขาย รับราชการ และรับจางท่ัวไป เนื่องจาก

พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบ มีคลองชลประทานจากเข่ือนน้ําอูนไหลผานในพ้ืนท่ี ราษฎรสวนใหญทําการเกษตร โดย

สวนมากเปนการทํานา ทําสวน ปลูกผัก ปลกูขาวโพด ปลูกพริก ปลูกถ่ัวลสิง เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริม

อาชีพ เชน การเลี้ยงวัว กลุมอาชพีท ามะพราวเผา กลุมดอกไมประดิษฐ เปนตน 
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พันธุพืชท่ีปลูกและพันธสัตวเศรษฐกิจ  

1. ขาว พันธุท่ีปลูก ไดแก พันธุขาวเหนียว พันธุ กข.6 , สันปาตอง , หางยี 71 พันธุขาวเจา ไดแก พันธุมะละ 

105 , กข.15 , กข.7  

2. พริก พันธุท่ีปลูก ไดแก หวยสีทน และพันธุเหลืองทอง  

3. แตงโม พันธุท่ีปลูก ไดแก พันธุจินตหรา , ตอปโด , พันธุน้ํา 

4. ถ่ัวลิสง พันธุท่ีปลูก ไดแก พันธุไทนาน 9 

5. ขาวโพด เลี้ยงสัตวผลิตเมล็ดพันธุสุวรรณ  

6. การผลิตเมล็ดพันธผกั พันธุท่ีปลูก ไดแก มะเขือเทศ พริกหวาน มะเขือยาว  

7. ไมผล พันธุทปลูก ไดแก ลําไยพันธุอีดอ , ศรีชมภู , มะมวงน้ําดอกไม ,เขียวเสวย , สมเขียวหวาน พันธุ

รังสิต , สมโอพันธุทองดี , ขาวน้ําผึ้ง  

8. สัตวท่ีเลี้ยง   

- โค ใชพันธุลูกผสมอเมริกันบารมัน , ซาริโรเลย , ลกูผสมซาอีวาน    

- กระบือ ใชพันธุ ลูกผสมมูลา  

- เปด ใชพันธุเปดเทศบาบาลี  

- ไก ใชพันธุ ไกเนื้อลูกผสม  

- สุกร ใชพันธุ ราสไวท ดูลอคเจอซ่ี แลนเรด   

9. ปลาท่ีเลี้ยง    

- ปลากินพืช ใชปลานิล , ตะเพียน , นวลจนัทร    

- ปลากินเนื้อ ใชปลาดุกบิ๊กอุย 

พันธุพืช พันธุสัตว แมลงพ้ืนเมือง   

1. ขาวพันธุพ้ืนเมืองขาวเหนียวปองแอว ขาวแดงนอย ขาวข้ีตมขาว ขาวหอมดอ ขาวเหนียวดํา   

2. พืชไร พันธุพ้ืนเมือง เชน ขาวโพดขาวเหนียว   

3. พริกพันธุพ้ืนเมือง เชน เหลืองทอง   

4. โค ใชพันธุพ้ืนเมือง , กระบือใชพันธุพ้ืนเมือง , ไก ใชพันธุพ้ืนเมือง   

5. แมลงพ้ืนบาน ไดแก แมลงกินูน , มวน , กุดจี่ , แมงกระซอน , ตอ ,ผึ้ง , แตน , ไขมดแดง,จิ้งหรีด , แมลง

ดานา , แมลงเมา , จั๊กจั่น ฯลฯ 
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6.2 การประมง 

หมูท่ี หมูบาน จํานวนบอเล้ียงปลา ปริมาณผลผลิต (กก.) 

1 มวงไข 15 15,000 

2 พรรณนา 10 10,000 

3 วังปลาปอม 23 23,000 

4 นาหัวชาง 16 16,000 

5 บะทอง 9 17,000 

6 โคกสุวรรณ 11 11,000 

7 เม็ก 15 15,000 

8 โคกชุมพร 10 10,000 

9 หนองทุม 14 20,000 

10 นอยโนนจํานงค 5 5,000 

11 หนองแวง 10 10,000 

12 บะทองใหม 10 16,000 

13 หนองออ 17 20,000 

 รวม 165 188,000 
 

ท่ีมา : จากสํานักงานเกษตรอําเภอพรรณานิคม 

6.3 การปศุสัตว 

ลำดับ ชนิดสัตว จำนวน (ตัว) ผลผลิต (กก .) 

1 โคเนื้อ 584  175,200 

2 กระบือ 64  19,200 

3 สุกร 128  12,800 

4 ไก 6,410  51,280 

5 เปด 770  1,155 

 รวม 7,956  259,635 

ท่ีมา : จาก สํานักงานเกษตรอําเภอพรรณานิคม   



9 
 

6.4 การบริการ 

- ปมน้ํามันและกาซ     1     แหง 

 - โรงงาน   1  แหง  

- โรงสี       4   แหง  

- รานคาท่ัวไป      60  แหง  

- รานอาหาร-แผงลอย      4  แหง  

- รานคาวัสดุกอสราง       2  แหง 

 - รานเสรมิสวย      2  แหง 
   

 

6.5 การทองเท่ียว   

เขตพ้ืนท่ีเทศบาลมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ คือ พิพิธภัณฑพระอาจารยฝน อาจาโร    วัดปาอุดมสมพร 

พิพิธภัณฑพระอาจารยฝน อาจาโร ตั้งอยูบริเวณวัดปาอุดมสมพร หมู 4 บานนาหัวชาง  ตําบลพรรณา อําเภอพรรณา

นิคม จังหวัดสกลนคร ตามเสนทางสกลนคร-อุดรธานี จากสกลนครถึงอําเภอพรรณานิคมประมาณ  19  กิโลเมตร จะ

มีทางแยกขวามือเขาไปตัวอําเภอพรรณานิคม วัดปาอุดมสมพร   หางจากท่ีวาการอําเภอพรรณานคิม ประมาณ  2 

กิโลเมตร  

พระอาจารยฝน อาจาโร กําเนิดในสกุลสุวรรณรงค เม่ือวันท่ี 21  สิงหาคม  2442  ท่ีบานมวงไข ตําบล

พรรณา อําเภอพรรณานิคม และไดบรรพชาเปนสามเณร เม่ืออายุ 19 ป ณ วัดพระธาตุโพนทอง  จนอายุครบ  21  ป  

จึงอุปสมบทในพุทธศาสนาฝายมหานิกาย  ตอมาทานไดมีโอกาส  ฟงพระธรรมเทศนา  พระอาจารยม่ัน  ภูริทัตโต 

เปนครั้งแรกท่ีบานมวงไขนี้จนเกิดความศรัทธาเลื่อมใส จนเม่ือพ.ศ.2468 ทานไดทําการอุปชฌาเปนพระคณะธรรมยุติ 

ณ วัดโพธิสมภาร อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  พรอมท้ังถวายตัวเปนลูกศิษยติดตามพระอาจารยม่ัน  ภูริทัตโต    

พระอาจารยฝน  อาจาโร มรณภาพเม่ือวันอังคารท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2520  รวมอายุได  72 ป   ดวยความดี

ของทาน  ถึงแมทานจะมรณภาพแลว  สานุศิษยท้ังหลายผูมีจติศรัทธาเลื่อมใสไดบรจิาคทรัพยสราง พระเจดีย

พิพิธภัณฑเปนรูปเจดียฐานกลม  กลีบบัวสามชั้น ปลายแหลม  ตัวตั้งอยูบนเนินดินท่ีขุดจากบริเวณ ใกลเคียงยกสูงข้ึน  

บริเวณดานหนาเปนสระน้ําขนาดใหญและบริเวณรอบ ๆ  ตกแตงดวยสวนหยอมมีตนไมข้ึน รมเย็นภายในบริเวณกลาง

พิพิธภัณฑ  ประดิษฐานรูปปนพระอาจารยฝน อาจาโร มีทานั่งหอเทา และถือไมเทา ไวในมือดานหนาพระรูปตกแตง

ดวยเครื่องบูชาและตูกระจกบรรจุอัฐิ  ดานฝาผนังเปนตูแสดงเครื่องอัฐบริขารท่ี ทานใชเม่ือยามมีชีวิต  และประวัติ

ความเปนมาตั้งแตเกิดจนมรณภาพ 

 

6.6 อุตสาหกรรม   

ดานการอุตสาหกรรม ในพ้ืนท่ีเทศบาล มีโรงงานผลิตเครื่องท าถังน้ําแข็ง คือ หางหุนสวน จํากัด  

ดีทีเอส โรโต จํานวน 1 แหง  
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6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ   

เกษตรกรมีการรวมกลุมแบบกลุมธรรมชาติ เพ่ือชวยเหลือใหคําแนะนํากันภายในกลุม เชน กลุมปลูกพริก  

กลุมผูเลี้ยงวัวเนื้อ  กลุมผูเพาะเห็ด   กลุมปลูกพืชฤดูแลง  กลุมทอผา  กลุมผูผลิตสุกร    กลุมผูปลูกไมผล กลุมทอเสื่อ 

กลุมทําไมกวาด เปนตน 

7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)   

7.1 ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน/ชุมชน 

  ช่ือหมูบาน จํานวน ชาย หญิง รวม 

   ครัวเรือน (หลัง) (คน) (คน) (คน) 

 หมู1 บานมวงไข 265 345 322 667 

 หมู2 บานพรรณา 73 60 43 103 

 หมู3 บานวังปลาปอม 112 208 181 188 

 หมู4 บานนาหัวชาง 192 229 245 474 

 หมู5 บานบะทอง 156 181 213 394 

 หมู6 บานโคกสุวรรณ 53 62 72 134 

 หมู7 บานเม็ก 256 369 172 741 

 หมู8 บานโคกชุมพร 255 283 112 595 

 หมู9 บานหนองทุม 206 237 245 482 

 หมู10 บานนอยโนนจํานงค 148 142 149 291 

 หมู11 บานหนองแวง 112 151 167 118 

 หมู12 บานบะทองใหม 198 305 127 632 

 หมู13 บานหนองออ 164 306 296 602 

  รวม 2,190 2,878 2,344 5,421 

 

ท่ีมา : จากสํานกังานทะเบียนอําเภอพรรณานิคม เดือน กันยายน พ.ศ.2559 
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7.2 ขอมูลดานการเกษตร  การจําแนกพ้ืนท่ีการใชท่ีดิน 

หมูท่ี หมูบาน 

พ้ืนท่ีถือครอง 

(ไร) 

พ้ืนท่ีการเกษตร (ไร) 

นา 

(ไร) 

พืชไร 

(ไร) 

พืชผัก 

(ไร) 

ไมผล 

(ไร) 

ไมดอก 

(ไร) 

1 มวงไข 3,178 3,022 - 12 24 - 

2 พรรณา 5,162 4,972 - 15 34 1 

3 วังปลาปอม 550 489 - 7 7 - 

4 นาหัวชาง 1,446 1,350 - 6 33 - 

5 บะทอง 2,007 2,000 - 4 - - 

6 โคกสุวรรณ 4,898 4,709 - 11 46 - 

7 เม็ก 669 510 - 6 29 - 

8 โคกชุมพร 513 405 - 9 8 2 

9 หนองทุม 490 420 - 5 - - 

10 นอยโนนจํานงค 925 671 - 10 9 - 

11 หนองแวง 389 342 - 6 8 - 

12 บะทองใหม 3,000 2,910 - 4 39 - 

13 หนองออ 507 447 - - 9 - 
 

ท่ีมา : จากสํานักงานเกษตรอําเภอพรรณานิคม 

ระบบการผลิต   

-การผลิตขาว หลังฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิต เกษตรกรจะปลูกพืชฤดูแลง เชน พริก พืชผัก ขาวโพดฝก สด 

ผลิตเมล็ดพันธุผัก ผลิตเมล็ดพันธุไมดอก มีแนวโนมเปลี่ยนจากกจิกรรมเดียวไปเปน 2 กิจกรรม มากข้ึน  

-การผลิตไมผล สวนใหญจะไมนิยมยกรอง ใชพืชแซมบาง  

-การผลิตสัตว หลังฤดูทํานาจะเลี้ยงใหกินฟางขาวในนา หมดหนาทํานาจะเลี้ยงในบริเวณท่ีสาธารณะ สําหรับ

เปดไก จะนิยมเลี้ยงแบบปลอย ในบริเวณบานหรือทําคอกบริเวณบาน  

-การประมง มีแนวโนม เปลี่ยนแปลงจากหาปลาจากแหลงน้ําธรรมชาติเปนเลี้ยงปลาในบอ หรือ ใน สระมาก

ข้ึน เนื่องจากในพ้ืนท่ีตําบลมีน้ําตลอดท้ังป 
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7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร  

ขอมูลแหลงน้ําทางการเกษตรในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพรรณานคร ประกอบดวย 

ลําดับ ช่ือแหลงน้ํา ท่ีตั้ง 

ขนาดพ้ืนท่ี 

(ตร.กม.) 

ความจุก 

(ลบ.ม.) หมายเหตุ 

1 หนองทุม บานหนองออ หมู 11 716,455 1,074,682  

2 หนองออ บานหนองออ หมู 11 49,500 99,000  

3 หนองแวง บานหนองแวงหมู 11 17,590 26,385  

4 หนองเลิง บานพรรณา หมู 2 1,740 5,610  

5 หนองพรานเฒา บานวังปลาปอม หมู 1 5,000 7,500  

6 หนองพรานเฒา 2 บานวังปลาปอม หมู 3 1,900 2,850  

7 หนองเขียด บานนอยโนนจํานงค หมู 10 1,840 1,680  

8 หนองเลิง บานบะทอง หมู 5 4,180 8,360  

9 หนองเลิงนอย บานบะทองใหม หมู 1 4,190 6,585  

10 หนองแวงลม บานบะทองใหม หมู12 15,900 23,850  

11 หนองแวง บานมวงไข หมู 1 9,790 19,580  

12 - บานโคกชุมพร หมู 8 2,985 4,477  

13 หนองไมตาย บานพรรณา หมู 2 102,500 102,500  

14 ลําน้ําอูน บานพรรณา หมู 2 174,000 348,00 15 x 11,600 ม. 

15 หวยอูนเฒา บานพรรณา หมู 2 115,000 172,500 11 x 11,500 ม. 

16 ลําหวยเหมือง บานเม็ก หมู 7 12,800 12,800 11 x 1,280 ม. 

17 ลําหวยทราย บานมวงไข หมู 1 22,800 22,800 8 x 2,850 ม. 

 

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช    

ประชาชนในพ้ืนทสี่วนใหญไดรับการบรกิารดานน้ําสําหรับอปุโภคและบริโภคจากสํานักงาน การประปาสวน

ภูมิภาคอําเภอพังโคน  
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม   

8.1 การนับถือศาสนา    

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพรรณานคร นับถือศาสนาพุทธ สถาบันและองคกรทาง ศาสนา 

ในพ้ืนท่ี ประกอบดวย วัด   5  แหง  สํานักสงฆ 1 แหง พิพิธภัณฑ 1 แหง ไดแก  

1.วัดโพธิ์ชัย   หมู 1  บานมวงไข  

2. วัดปาภูไทสามัคคี  หมู 1  บานมวงไข  

3.วัดปาอุดมสมพร   หมู 4  บานนาหัวชาง  

4.วัดพระธาตุโพนทอง     หมู 5  บานบะทอง   

5. วัดสกลธรรมมงคล หมู 13 บานหนองออ  

6.สํานักสงฆหลวงจํานงคราชกิจ หมู 11 บานนอยโนนจํานงค           

7. พิพิธภณัฑพระอาจารยฝน อาจาโร หมู 4 บานนาหัวชาง 

8.2 ประเพณีและงานประจําป  

ประชากรสวนใหญ เชื้อชาติเดิมเปนภูไท มีบุญประเพณีทีถือปฏิบัติเปนประจําแตละเดือน ดังนี้  

เดือนอาย บุญสูขวัญขาว คือ เม่ือเก็บเก่ียวขาวเสร็จเรียบรอย จะนําขาวสวนหนึ่งตามศรัทธา  

ไปรวมกันท่ีวัดแลวนิมนตพระมาสวดทําพิธีเพ่ืออัญเชิญคุณขาว  

เดือนสาม บุญขาวจี่ คือ เม่ือถึงวัน 15 คํ่า เดือนสาม จะนําขาวเหนียวมาปนเปนกอนแลว นําไปจี่  

โดยนําขาวจี่ไปตักบาตร  

เดือนส่ี บุญพระเวส คือ บุญประเพณีท่ีทํากันอยางใหญโต มีการแหพระเวสสันดรเขาเมือง มีการ 

เทศนมหาชาติและการขอฟาขอฝน  

เดือนหา บุญสงกรานต คือ บุญประเพณีประจําป ซ่ึงจะเริ่มตั้งแตวันท่ี 12-15 เมษายน ของ ทุกป 

มีการทําบุญสรงน้ําพระ รดน้ําดําหัวผูสงูอายุและผูท่ีเคารพนับถือ รวมท้ังการขอพรจากผูสูงอายุ ผูเฒาผู แกของ 

หมูบาน  

เดือนแปด บุญเขาพรรษา คือ บุญประเพณีท่ีชาวบานจะไปทําบุญ แหเทียน ผาอาบน้ําฝน ถวายพระ 

ท่ีวัดเพ่ือพระสงฆจะไดจําพรรษาไดตลอด 3 เดือน  

เดือนเกา บุญขาวประดับดิน คือ บุญประเพณีท่ีชาวบานจะนําขาวปลาอาหารไปทําบุญท่ีวัด และ 

แบงขาวปลาอาหารจํานวนหนึ่ง ไปบูชาดิน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพ้ืนดิน  

เดือนสิบ บุญขาวสารท คือ บุญประเพณีท่ีชาวบานจะนําขาวหอเล็ก อาหารหวานคาว และ  

กระยาสารท ซ่ึงทําจากขาวตอก ถ่ัว งา น้ําตาล มะพราว คลุกใหเขากัน นําถวายพระ  

เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา คือบุญประเพณีท่ีเม่ือถึงวันออกพรรษา ชาวบานจะไปเวียน เทียนท่ีวัด  

กอนวันอกพรรษา บางหมูบานจะมีการแหปราสาทผึ้ง โดยนําข้ีผึ้งมาทําเปนรูปปราสาทแหไปถวาย วัด รุงข้ึนจึงเปนวัน

ออกพรรษา ในตอนเชาจะมีการทําบุญตกับาตร  
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เดือนสิบสอง บุญกฐิน คือ บุญประเพณี เม่ือออกพรรษาแลว ทุกหมูบานจะมีการทอดกฐิน ถวายท่ี 

วัดในหมูบาน หรือวัดอ่ืน ๆ ตามศรัทธา สวนบุญผาปานั้นจะทําไดทุกเดือนตามแตศรัทธา ความเชื่อ ประชากรสวน

ใหญมีความเชื่อท่ีถือปฏิบตัิกันเปนประจํา คือ การนับถือผี เชน ผี หลักเมือง ผีปูตา หมอเหยา หมอดู ผีบานผีเรือน  

ผปีา ผีนา ฯลฯ  

8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น  

ภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ ไดแก การจักสาน ซ่ึงเปนอาชีพเสริมเพ่ิม รายไดท่ีนาสนใจ 

เนื่องจากมีการผลิตตลอดป วัสดุในการจักสานสามารถหาไดในทองถ่ิน หมูบานท่ีดําเนินการ ไดแก หมูท่ี 1-13 

นอกจากนี้ในพ้ืนท่ีหมู 4,5,8,9,10 มีการทอผาฝาย ขอจํากัดยังขาดการเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถ่ินอยางตอเนื่อง ท้ัง

ดานการประชาสัมพันธและการตลาด  ภาษาถ่ินท่ีใช ไดแก ภาษาภูไท และภาษาลาว  

9. ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

ภายในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพรรณานคร  ไมมีทรัพยากรธรรมชาติแรธาตุท่ีสําคัญ 

 

แผนการขับเคลื่อนหนวยงาน 
1.วิสัยทัศน (Vision) 

“ บานเมืองนาอยู เคียงคูวัฒนธรรม นำสูชุมชนเขมแข็งอยางย่ังยืน” 

2.ยุทธศาสตร(Strategic) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสงเสริมคุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  

ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 

3.เปาประสงค(Goal) 

1. เพ่ือพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

2. เพ่ือพัฒนาดานการศึกษา การสาธารณสุขและการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. เพ่ือพัฒนาดานการบริหารจัดการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ 

    จัดการขยะในชุมชน 

4. เพ่ือพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปกการ 

5. เพ่ือบริการจัดการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
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4.คาเปาหมาย(Goal Value) 

1. พัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว การอนุรักษศาสนาประเพณีวัฒนธรรทองถ่ิน  

2. พัฒนาดานการศึกษา การสาธารณสุขและการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3.พัฒนาดานการบริหารจัดการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และการจัดขยะในชุมชน 

4. พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

5. บริหารจัดการบานเมืองตามหลักธรรมภิบาล 
5.กลยุทธ(Strategy) 

1. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

2. การพัฒนาดานการศาสนาวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

3. การพัฒนาดานการศึกษา 

4. การพัฒนาดานสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ 

5. การพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

6. การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

7. การพัฒนาดานการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน 

8. การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

9. การพัฒนาดานการจัดการระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอย 

10. การพัฒนาดานการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ 
 

6. ภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลตําบลจะดําเนินการ 
ภารกิจหลัก 

1.  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 

2.  การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

3.  การจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

4.  การวางแผน  การสงเสริม  การลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

5.  การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6.  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ภารกิจรอง 

  1.  การบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ  และองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอ่ืน  เชน  การจัดการศึกษา  การพาณิชยและการลงทุน  การจัดระบบขนสงและการจราจร  เปนตน 

2.  การสงเสริมการเกษตร 

3.  การสนับสนุนอาคารในครัวเรือน  
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  การพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลนั้น  เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการรวมคิด  รวมทํา  รวม

แกไขปญหา  รวมรับประโยชน  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบล  ใหมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถ่ินในทุกดาน  การพัฒนาจะสําเร็จไดจําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน  ในพ้ืนท่ีเกิดความตระหนัก

รวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง  เทศบาลตําบลพรรณานครยังไดเนนใหคน

เปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากรนอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริมและสนับสนุนให

การศึกษาเด็กกอนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนใหพรอมท่ีจะเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  โดยยึดกรอบแนวทางในการจัด

ระเบียบการศึกษา  สวนดานพัฒนาอาชีพนั้น  จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถ่ิน  และยังสงเสริมจัดตั้ง

กลุมอาชีพเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวม 

การวิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาท่ีของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  เพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี 12)  พ.ศ. 2546   และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และกฎหมายอ่ืนของเทศบาลตําบล  ใชเทคนิค  SWOT  เขามาชวย  ท้ังนี้  เพ่ือใหทราบวา

เทศบาลตําบล  มีอํานาจหนาท่ีท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ี  ใหตรงกับความตองการของประชาชน

ไดอยางไร  โดยวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน  โอกาส  ภัยคุกคาม  ในการดําเนินการตามภารกิจเทศบาลตําบล  กําหนด

วิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด   แผนพัฒนา

อําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  ท้ังนี้  สามารถวิเคราะหภารกิจให

ตรงกับสภาพปญหา  โดยสามารถกําหนดแบงภารกิจไดเปน  7  ดาน  ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูใน

พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2496  และการกําหนดไวในพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีของเทศบาล  ตามกฎหมายดังกลาวอาจแบงเปนภารกิจ  อํานาจหนาท่ีในแตละดาน  ดังนี้ 

6.1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  มีภารกิจท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

 1.  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบกทางน้ําและทางระบายน้ํา (มาตรา 50 (2)  มาตรา  16 (2)) 

 2.  การจัดใหมีและการบํารุงทางระบายน้ํา (มาตรา 51 (8)) 

 3.  การจัดใหมีน้ําสะอาดและน้ําประปา (มาตรา 51 (7)) 

 4.  การจัดใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 51 (7)) 

 5.  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ  (มาตรา 16 (4)) 

 6.  การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 

 7.  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ (มาตรา 16 (13)) 

 8.  การจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ําเนาเสีย (มาตรา 16 (18)) 

 9.  การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา 16 (20)) 

 10.  การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 
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 6.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

1.  การปองกันและระงับโรคติดตอ (มาตรา 50(4 ) 

 2.  การจัดใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม (มาตรา 50 (6) ) 

 3.  การสงเสริมการฝก การประกอบอาชีพ (มาตรา 50 (6) ) 

 4.  การสงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 50 (7) ) 

 5.  ใหมีและบํารุงสถานท่ีการพิทักษรักษาคนเจ็บไข (มาตรา 51 (6) ) 

 6.  การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9) ) 

 7.  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส (มาตรา16 10)) 

 8.  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย (มาตรา 16  (12) ) 

 9.  การสงเสริมกีฬา (มาตรา 16 (14) ) 

 10.  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19) ) 

 11.  การจัดใหมีการควบคุมการฆาสัตว (มาตรา 16 (22) ) 

6.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย  มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ  ดังนี้ 

 1.  การรักษาความสงบเรยีบรอยของประชาชน (มาตรา 50 (1)  

 2.  การจัดใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง (มาตรา 50 (5)  

 3.  การจัดใหมีและการควบคุมตลาด  ทาเทียบเรือ  ทาขาม  และท่ีจอดรถ (มาตรา 16 (3)  

 4.  การจัดใหมีควบคุมการเลี้ยงสัตว (มาตรา 16 (21)  

 5.  การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถาน

อ่ืน ๆ (มาตรา 16 (23)  

 6.  การจัดทําผังเมือง (มาตรา 16 (25)  

 7.  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16 (26)  

 8.  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 16 (29)  

 9.  การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน (มาตรา 16 (30)  

6.4 ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว  มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ  

ดังนี้ 

 1.  ใหมีโรงฆาสัตว (มาตรา 51 (2)  

 2.  ใหมีตลาดทาเทียบเรือและทาขาม (มาตรา 51 (3)  

 3.  การจัดใหมีการบํารุงและการสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร (มาตรา 5 (5)  

 4.  การจัดใหมีการพาณิชยและการลงทุน (มาตรา 16 (7)  

 5.  การจัดใหมีการสงเสริมการทองเท่ียว (มาตรา 1 (8)) 
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6.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ  

ดังนี้ 

 1.  การจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

(มาตรา 16 (24)  

 2.  การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย (มาตรา 16 (27)  

 3.  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ (มาตรา 16 (27)  

  

6.6 ดานการศาสนา  ศิลปะวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ  ดังนี้ 

 1. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  (มาตรา 50 (8))  

 2. การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน (มาตรา 16 

(11))  

6.7  ดานการบริหารจัดการ  และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ  และองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

 1.  ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข  (มาตรา 51 (6)  

 2.  การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)  

 3.  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16 (26)  

 4.  การรักษาความสงบเรียบรอย  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา ความปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพยสิน (มาตรา 16 (30)  

 ภารกิจท้ัง  7  ดานตามกฎหมายกําหนดใหอํานาจเทศบาล  ภารกิจดังกลาวสามารถจะแกไขปญหาของ

เทศบาลตําบลพรรณานครได  ท้ังนี้ยังตองพิจารณาถึงความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีการดําเนินการตองให

สอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  นโยบายของผูบริหารเทศบาล  จึงวิเคราะห

จุดแข็ง  จดุออน  โอกาส  และอุปสรรค  ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  ดังนี้ 
 

การวิเคราะหศักยภาพ 
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลพรรณานคร จัดทําโดยมีการศึกษา รวบรวม วิเคราะหประเด็น
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยนําขอมูลท่ีไดมาประเมินวิเคราะหถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอกําจัด อันเปนสภาวะ
แวดลอมภายนอก ท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ของทองถ่ิน รวมถึงการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของทองถ่ิน อัน
เปนสภาวะแวดลอมภายในทองถ่ิน จึงกําหนดเปนการประเมนสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบัน โดยการวิเคราะห
ปจจัยภายใน (จุดแข็ง จุดออน) และปจจัยภายนอก (โอกาส และอุปสรรค) 
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ผลการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาในปจจุบันและในอนาคตดวยวิธี  SWOT ANALYSIS 
1. จุดแข็ง  (Strength-S) 

1.  มีแมน้ําอูนเปนแมน้ําสายหลักไหลผานหลายตําบล ประชาชนไดใชประโยชนจากลําน้ําในดานการเกษตร 
การประมง และการปลูกพืช 

2.  มีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของอําเภอตั้งอยูในเขตเทศบาล 
3.  การเดินทางคมนาคมสะดวกมีพ้ืนท่ีท่ีติดถนนทางหลวงแผนดิน  หมายเลข 22 
4.  ใกลสถานท่ีราชการหนวยงานตาง ๆ  ในอําเภอพรรณานิคม ทําใหงายตอการติดตอและประสานงาน 
5.  มีหนองน้ําขนาดใหญภายในหมูบาน ประชาชนมีน้ําสําหรับทําการเกษตร 
6.  บุคลากรเปนผูมีความรู ความสามารถ มีความกระตือรือรน  ในการปฏิบัติและมีการทํางานรวมกันเปน

ทีม 
7.  การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

2. จุดออน  (Weakness-W) 
1)  ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอ 
2)  มีบุคลากรนอยไมเพียงพอกับปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนทําใหการปฏิบัติงานลาชา 
3)  อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใชยังไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
4)  ประชาชนในทองท่ีไมใหความรวมมือกับสวนราชการเทาท่ีควร 
5)  ประชาชนยังยึดติดถือผลประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนเพ่ือสวนรวม 

3. โอกาส (Opportunity-O) 
1)  มีแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงในเขตตําบล 
2)  นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทองถ่ิน 
3)  การกระจายอํานาจสูทองถ่ิน 
4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมีความสอดคลอง 
5) ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล มีการพัฒนาทุกรูปแบบ 

4. อุปสรรค  (Threat-T) 
1.  ภัยธรรมชาติ 
2.  ภาวะความไมสงบทางการเมืองทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวของ 
3. กฎหมาย ระเบียบ การปฏิบัติจากสวนกลางยังไมชัดเจน 
4. เทศบาลมีหนาท่ีและภารกิจท่ีตองปฏิบัติมาก แตอํานาจตามระเบียบ กฎหมายมีนอย ทําใหไมสามารถ

แกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม 
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2.  หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  

2.1 สภาวการณเปล่ียนแปลง   ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลีย่นแปลงดาน

เทคโนโลยกีารบริหาร จัดการยุคใหม  ผูนําหรือผูบริหารองคการตาง ๆ  ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายาม

ปรับตัวในรูปแบบตาง ๆ    โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ   การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการ

ทํางาน  เพ่ือแสวงหา รูปแบบใหม ๆ  และนาระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคการ  ซ่ึงนาไปสูแนวคิดการ

พัฒนาระบบ บริหารความรูภายในองคการ   เพ่ือใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรู  ท่ีมีอยูภายในองคการได

อยางมี ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม 

2.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546   

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11   

ระบุ ดังนี้  

   “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง 

สมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการ ปฏิบัติ

ราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ    

สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู

รวมกัน   ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร ราชการใหเกิดผล

สัมฤทธิ”์  

   “ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการ 

ปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศท่ีมี ผลกระทบ

ตอประเทศไทยโดยตรง  ซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เดิมเสียใหม    

จากการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว   ตั้งแตอดีตจนตอเนื่อง ถึงปจจุบัน เนนการ

สรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกา

ฉบับนี้กําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปน องคการแหงการเรียนรูอยาง

สมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้   

1.  ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง   

2.  ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง  

ถูกตอง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป   

3.  ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ  

ขาราชการ เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลามีความสามารถ ใน 

การปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม   

      

สวนที่ 2 หลักการและเหตุผล 
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4.  ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน  

เพ่ือการ นํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 

2.3  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร    

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการ  

บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2545  ในหมวดท่ี 14 กิจการอันเก่ียวกับการบริหารงาน 

บุคคล  สวนท่ี 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ไดกําหนดใหเทศบาลมีการพัฒนาพนักงานเทศบาล กอนมอบหมาย  

ใหปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการบทบาทและหนาท่ีของขาราชการ 

ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีโดย 

ผูบังคับบัญชาตองพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  5  ดาน  ดังนี้    

1.  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน    

2.  ดานความรูและทักษะของงานในแตละตําแหนง    

3.  ดานการบริหาร    

4.  ดานคุณสมบัติสวนตัว    

5.  ดานคุณธรรมและจริยธรรม   เพ่ือใหเปนไปตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร   

เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขการ บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันท่ี 19 พฤศจกิายน 2545 จึงไดจัดทํา

แผนพัฒนาข้ึน โดยจัดทําให สอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ 2561-2563 ของเทศบาลตําบล

พรรณานคร  และจัดทําให ครอบคลุมถึงบุคลากร  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจางของเทศบาล   

2.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร    

1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อยาง 

ท่ัวถึง ตอเนื่อง และเหมาะสม  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ สรางจิตสํานึกท่ีรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม  และ

ทัศนคติท่ีดีตอองคกร รวมท้ังการเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน    

2 สงเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารอัตรากําลัง การจัดหา ใหรางวัล พัฒนาและ  

ธํารงรักษาทรัพยากรบุคคลใหท่ัวถึงและเปนธรรม    

3. สงเสริมใหมีการเพ่ิมความรู ความสามารถ ทักษะ ใหมีความชํานาญ ทันสมัย รองรบัการ  

ปฏิบัติงานท่ีเปลี่ยนแปลงในอนาคต เชน ความรูดาน IT ระบบสารสนเทศตาง ๆ และการเตรียมความพรอมเขาสู 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    

4. สงเสริมใหมีการสรางองคความรู พัฒนาระบบการบริหารจัดการ หรือองคการแหงการเรียนรู    

5. สงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีของบุคลากร อยางเหมาะสมและเปนธรรม 
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2.5  การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคล   

จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีเจาหนาท่ีและผูรับผิดชอบในแตละตําแหนง      

ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทัน        

ตอเหตุการณ  

2. มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงาน 

ท่ีปฏิบัติ  

3. สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT       

ใหทันสมัยอยูเสมอ   

4. นโยบายผูบริหารท่ีใหการสนับสนุนการพัฒนา       

ท้ังดานวิชาการและดานพัฒนาบุคลากร 

จุดออน (Weaknesses) 

1. การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาค           

สวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน  

2. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานยังขาดความรูท่ีเปนระบบและ       

เหมาะสมกับการปฏิบตัิงาน  

3. เจาหนาท่ีมีความตระหนักในหนาท่ีและความ       

รับผดิชอบตองานท่ีปฏิบัติคอนขางนอย  

4. การสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด       

รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหเกิดสิ่งจูงใจ        

และขวัญกําลังใจ ท่ีจะทาใหพนักงานทุมเทกําลังกาย          

และความคิดในการปฏิบัติงาน ยังมีนอย   

5. บุคลากรเทศบาลมีการโอน(ยาย) บอย ทําใหเกิดการ 

ทํางานไมมีความตอเนื่อง  

โอกาส (Opportunities) 

 1. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชนในพ้ืนท่ีทําให         

เกิดความรวมมือไดงายขน  

2. กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินสนับสนุนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดาน

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. นโยบายรัฐบาล  

4. ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของ      

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

อุปสรรค  (Threats-T) 

1. ระเบียบกฎหมายไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน  

2. ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวสัดิการของรัฐท่ีไม          

เพียงพอตอความตองการของบุคลากร  

3. ระเบียบกฎหมายเก่ียวกับสวัสดิการของบุคลากรยงั      

คลุมเครือ  

  

 

 

เทศบาลตําบลพรรณานคร  เปนเทศบาลตําบลขนาดเล็ก  โดยกําหนดโครงสรางการแบงสวน 

ราชการออกเปน  3  กอง  ไดแก  สํานักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองชาง  กําหนดใหมีกรอบอัตรากําลัง  จํานวน

ท้ังสิ้น  30  อัตรา  โดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ท.จ.) กําหนดตําแหนงในสายงานไว

ท้ังหมด  111  สายงาน  ทําใหเทศบาลตําบลสามารถกําหนดตําแหนงตาง ๆ เพ่ิมใหมไดตามความจําเปนท่ีจะตอง

ใชบุคคล ท่ีมีความรูความสามารถดาน อ่ืน ๆ ตามตําแหนงท่ีกําหนดไว   

ดังนั้น  จึงตองมีการกําหนดโครงสราง  และกําหนดกรอบอัตรากําลัง  3  ป  ( พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 

2563 ) โดยใหสอดคลองกับภารกิจ  และอํานาจหนาท่ี  สามารถแกไขปญหาของเทศบาลตําบลไดอยางมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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2.6 ประเด็นท่ีตองพัฒนา 
1.  ควรใหมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานพรอมเนนกระบวนการสารสนเทศมาใชงาน 
2.  ควรมีการพัฒนาองคความรูเพ่ือสรางขาราชการใหเปนมืออาชีพ 
3.  บริหารจัดการฐานขอมูลใหเชื่อมโยงทุกสวนราชการ 
4.  พัฒนาระบบบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 
5.  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ 
6.  วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม 
7.  พัฒนาการกระจายอํานาจ 
8.  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
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1.วัตถุประสงค     

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงม่ันท่ีจะเปนคนดี มีจิตสํานึกในการ พัฒนาตนเอง 

เพ่ือใหรูวิธีคิดอยางมีระบบ รูวิธีคิดท่ีถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual Skills) เพ่ือการบริหารและการ

ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล    

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานมนุษย มุงม่ันท่ีจะเขาใจและตระหนักรูในคุณคาของ ตนเอง 

และคุณคาของผูอ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอยาง มี

ประสิทธิผล    

3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานงาน มุงม่ันท่ีจะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหาร และ 

ปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใตแผน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล และโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  เพ่ือใหมี

ความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของเทศบาลและยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครอง ทองถ่ินไดอยางมี

ประสิทธิผล รวมท้ังการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงานตาง ๆ ท่ีใหความรวมมือและประสานงาน

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรในสวนราชการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล 

2.เปาหมาย  

เปาหมายเชิงปริมาณ     

1. บุคลากรในสงักัดเทศบาลตําบลพรรณานคร  อันประกอบดวย  พนกังานเทศบาล   

และพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู  มีความสามารถ  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานทุกคน    

2. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพรรณานคร  ไดรับการบริการท่ีดี  สะดวก  รวดเร็ว  ไมนอยกวา  

รอยละ 85  

เปาหมายเชิงคุณภาพ      

1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลพรรณานคร  ทุกคนท่ีไดเขารับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู ทักษะ  

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนําความรูท่ีไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการ 

ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี    

2. ประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลพรรณานคร  ไดรับการบริการท่ีดี  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 

 

 

 

สวนที่ 3  วัตถุประสงคและเปาหมายการพฒันา 
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การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาบุคลากร 

 

โครงสรางปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาบุคลากรในโครงสรางใหมของเทศบาลตําบลพรรณานคร จะเปนการพัฒนาโดยให 

ประชาชนมี สวนรวมและใชระบบเปด โดยบุคลากรสามสวนท่ีตองสัมพันธกันเพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มี

คณะกรรมการทําหนาท่ีวางแผนอัตรากําลัง สรรหาท้ังการบรรจุแตงตั้ง  การโอนยาย และประเมินผลเพ่ือการเลื่อน

ระดับตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ และการตอสัญญาจาง โครงสรางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล

ตําบลพรรณานคร ท่ีจะปรับปรุงจึงเปนดังนี้ 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรี 

ผูบริหารหนวยงาน 

จัดทําแผน ควบคุม 

กํากับดูแล 

ผูปฏิบัติงานมีความรู

เขาใจงานท่ีทํา 

 

 

ประเมินผล 

สั่งการ/วางแผน/วินิจฉัย 

สั่งการ/กําหนด

รายละเอียดควบคุม

ตรวจสอบใหเปนไป

ตามระเบียบ 

รายงาน

นายกเทศมนตรี 

ทํางานตามคําสั่ง 

ฝกฝนพัฒนาดวยตนเอง

สนองยุทธศาสตรได 
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3.วิสัยทัศนการบริหารงานบุคคล  

   “ภายในป 2561  บุคลากรของเทศบาลพรรณา จะมีความกาวหนาม่ันคงในชีวิต  มีความรู ความสามารถ  มีความ

ชํานาญการในหนาท่ี  มีอัธยาศัยเต็มใจใหบริการประชาชน และประชาชนตองไดรับความ   พึงพอใจในการใหบริการ

ของเจาหนาท่ี”  

แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจาง    

เทศบาลตําบลพรรณนานคร กําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงาน 

จางทุกตําแหนง  ไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทักษะทัศนะคติท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะ 

ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงาจาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดย 

จัดทําแผนพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีระยะเวลา 3 ป  ตามรอบของ แผน

คณะกรรมการ 

วางแผนอัตรากําลังสรรหา 

นายกเทศมนตรี 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ใหความเปนธรรม 

ผูบริหารหนวยงาน 

จัดทําแผน ควบคุม 

กํากับดูแลสนับสนุน 

สงเสริม/สนับสนุน 

ใหความเปนธรรม 

ควบคุมตรวจสอบ 

ผูปฏิบัติงานมีความรู 

เขาใจงานท่ีทํา 

ทํางานเปนทีม 

ฝกฝนพัฒนาตนเอง 

สนองยุทธศาสตรได 
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อัตรากําลัง 3 ป  การพัฒนานอกจากจะพัฒนาดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  ดานความรูและทักษะ เฉพาะของ

งานในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร  ดานคุณสมบัติสวนตัว  และดานคุณธรรมและจริยธรรมแลว  องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินตองตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแหงรัฐ  คือ  การพัฒนาไปสู Thailand 4.0  ดังนั้น องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองพัฒนาระบบราชการสวนทองถ่ินไปสูยุค 4.0 เชนกัน  โดยกําหนด แนวทางการ

พัฒนาบุคลากรเพ่ือสงเสริมการทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเปน หลัก  กลาวคือ    

1.  เปนองคกรท่ีเปดกวางและเช่ือมโยงกัน  ตองมีความเปดเผยโปรงใส  ในการทํางานโดย  

บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงปนขอมูลซ่ึงกันและกัน  และสามารถ เขา

มาตรวจสอบการทํางานไดตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอ่ืน ๆ เชน ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคมได เขามา

มีสวนรวมและโอนถายภารกิจท่ีภาครัฐไมควรด าเนินการเองออกไปใหแกภาคสวนอ่ืน ๆ  เปนผูรับผิดชอบ ดําเนินการ

แทน  โดยการจัดระเบียบความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดคลองรับกับการทํางานในแนวระนาบใน ลักษณะของ

เครือขายมากกวาตามสายงานการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง  ขณะเดียวกันก็ยังตองเชื่อมโยงการทํางาน ภายในภาครัฐ

ดวยกันเองใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกัน  ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนกลางสวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน

ดวยกันเอง    

2.  ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  ตองทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา  โดยตั้งคําถามกับ  

ตนเองเสมอวา  ประชาชนจะไดอะไร  มุงเนนแกไข  ปญหาความตองการและตอบสนองความตองการของ ประชาชน  

โดยไมตองรอใหประชาชนเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน

รวมท้ังใชประโยชนจากขอมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับ ความ

ตองการของประชาชน  พรอมท้ังอํานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกสวนราชการเพ่ือให บริการ  

ตาง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว  ประชาชนสามารถเรียกใชบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได ตลอดเวลา

ตามความตองการของตนและผานการติดตอไดหลายชองทางผสมผสานกัน  ไมวาจะติดตอมาดวย ตนเอง  

อินเตอรเน็ต  เว็ปไซด  โซเชียลมีเดีย  หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพทมือถือ  เปนตน    

3.  องคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ตองทํางาน อยางเตรียมการณไวลวงหนามีการ  

วิเคราะหความเสี่ยง  สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกตองคความรู  ในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชใน การ

ตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน  เพ่ือสรางคุณคามีความยืดหยุน  และความสามารถในการ 

ตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลาตลอดจนเปนองคการท่ีมีขีดสมรรถนะสูง  และปรับตัวเขาสูสภาพ 

ความเปนสํานักงานสมัยใหม  รวมท้ังทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอการปฏิบัติราชการ  และปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง 

เหมาะสมกับบทบาทของตน   ท้ังนี้  วิธีการพัฒนาอาจใชวิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได เชน การปฐมนิเทศ 

การ ฝกอบรม  การศึกษาดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เปนตน   

                       วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตําบลพรรณนานคร กําหนดวิธีการพัฒนา 

ตามความจาเปนและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใชวิธีดังนี้ 
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4.ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร  

การเตรียมการและการวางแผน    

1.   แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ประกอบดวย  

- นายกเทศมนตรีตําบลพรรณานคร    เปนประธาน  

- รองนายกเทศมนตรตีําบลพรรณานคร    เปนรองประธาน  

- ปลัดเทศบาลตําบลพรรณานคร  เปนกรรมการ  

- รองปลัดเทศบาลตําบลพรรณานคร เปนกรรมการ  

- หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล      เปนกรรมการ  

- ผูอํานวยการกองทุกกอง      เปนกรรมการ  

- หัวหนาฝายอํานวยการ     เปนกรรมการและเลขานุการ  

- นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ    เปนผูชวยเลขานุการ 

- นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   เปนผูชวยเลขานุการ    

2.  พิจารณาเหตุผลและความจําเปน ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะหดูวาผูใตบังคับบัญชา  

แตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได 

ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว    

3. กําหนดประเภทของความจําเปน ไดแก ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  ดานความรูและ  

ทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร  ดานคุณสมบัติสวนตัวและดานคุณธรรมจริยธรรม 
 

5.การดําเนินการพัฒนา    

1. การเลือกวิธีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม เม่ือผูบังคับบัญชาไดขอมูลท่ีเปนประโยชน ตอ 

การพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาจากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว  ผูบังคับบัญชาควรนําขอมูลเหลานั้นมา 

พิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย และเรื่องท่ีผูอยูใตบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับการพัฒนาไดแก  การคัดเลือกกลุม 

บุคคลท่ีสมควรจะไดรับการพัฒนา  และเลือกประเด็นท่ีจะใหมีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการ 

พัฒนาไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชน การใหความรู  การสับเปลี่ยนหนาท่ีความรับผิดชอบ การฝกอบรม 

การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เปนตน    

2. วิธีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา โดยเลือกแนว 

ทางการพัฒนาไดหลายอยาง  โดยอาจจัดทําเปนโครงการเพ่ือดําเนินการเองหรือเขารวมสมทบกับ หนวยราชการอ่ืน 

หรือวาจางองคกรเอกชนท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการ  

 การติดตามและประเมินผล    

ผูบังคับบัญชาติดตามการพัฒนาอยางใกลชิดและกําหนดใหมีการประเมินผลการพัฒนา  เม่ือผาน  

การประเมินผลแลว  ถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว 
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แผนภาพแสดงข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

1.การเตรียมการและวางแผน 

1.1 แตงตั้งคณะทํางาน 

2.ดําเนินการ/วิธีดําเนินการ 

การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง หรือรวมกับ 

หนวยราชการอ่ืน หรือวาจางเอกชนดําเนินการและเลือก

รูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสม เชน 

 - การปฐมนิเทศ 

 - การสอนงาน การใหคําปรึกษา 

 - การสับเปลี่ยนหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 - การฝกอบรม 

 - การใหทุนการศึกษา 

 - การดูงาน 

 - การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

 - ฯลฯ 

ส้ินสุด 

3.ติดตามและประเมินผล 

จัดใหมีระบบตรวจสอบ ติดตามและ

ประเมินผล เพ่ือใหทราบถึงความสําเร็จ 
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6.หลักสตูรและวิธีการพัฒนา 

6.1  หลักสูตรการพัฒนา  

เทศบาลตําบลพรรณานคร   กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรในแตละตําแหนงตอง ไดรับ 

การพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้  

1. หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  

2. หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  

3. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  

4. หลักสูตรดานการบริหาร  

5. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม  

6.2  วิธีการพัฒนา  

เทศบาลตําบลพรรณานคร จะดําเนินการเอง  เชน การปฐมนิเทศพนักงานใหม  การสอนงานโดย  

ผูบังคับบัญชา  การสับเปลี่ยนหนาท่ีความรับผิดชอบ  การฝกอบรม และการศึกษาดูงาน  เปนตน  นอกจากนี้ 

เทศบาลตําบลพรรณานคร จะดําเนินงานรวมกับสวนราชการอ่ืนและดําเนินการรวมกับเอกชน เชน สงบุคลากรเขา 

รับการฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ท่ีหนวยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนเปนผูดําเนินการ  หรือเทศบาลตําบล 

พรรณานคร เปนผูดําเนินการและเชิญหนวยงานอ่ืนเขารวม เชน การเชิญเปนวิทยากรบรรยาย หรือวิทยากร 

กระบวนการ  ซ่ึงสามารถสรุปวิธีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรได ดังนี้ คือ  

1. การปฐมนิเทศ  

2. การสอนงาน การใหคําปรึกษา  

3. การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหนาท่ีความรับผิดชอบ  

4. การฝกอบรม  

5. การใหทุนการศึกษา  

6. การดูงาน  

7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
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รายละเอียดแผนการพัฒนาบุคลากร 

เทศบาลตําบลพรรณนานคร 

วัตถุประสงคและ

เปาหมาย 

แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพื่อใหพนักงาน 

เทศบาลทุกคน  

ทุกตําแหนงไดรับ 

การพัฒนา  

ภายในระยะ 

เวลา 3 ป 

 

การพัฒนาดานบุคลากร  

1. สงเสริมและใหความสําคัญกับการฝกอบรม เพราะการ 

ฝกอบรมจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ และ

ทัศนคติที่ดีมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน โดยใช หลักสูตร  ดังนี ้  

-  ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  

-   การพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ  

-   ความรูและทักษะเฉพาะของงานในตําแหนง  

-   ดานการบริหาร  

-   ดานคุณธรรม จริยธรรม  

2. สงเสริมและสนบัสนุนดานการศึกษาใหมีโอกาสศึกษา ตออยาง

เต็มที่ โดยการใหทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให ศึกษาตอ และ

สงเสริมใหเพิ่มพูนความรูในการทํางาน ตลอดเวลา  

3.  สนับสนุนใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจาํ พนักงาน จาง 

สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหาร และประชาชน  ไดมี โอกาสทัศนะ

ศึกษาดูงานตามโครงการตาง ๆ เพื่อใหมี โอกาสแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

ดําเนินการเองหรือรวมกับ 

หนวยงานอ่ืน โดยวธิีการ ดังนี้  

-  ปฐมนิเทศ  

-  ฝกอบรม  

-  ศึกษาดูงาน  

-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ /         

สัมมนา 

-  การสอนงาน/ใหคําปรึกษา     

และอ่ืน ๆ  

  

-  ใหทุนการศึกษาหรืออนุญาต 

ใหศึกษาตอระดับปริญญาตรี  

ปริญญาโท และหลักสูตรตาม 

สายงานปฏิบัติ  

  

- ดําเนินการเองหรือรวมกับ   

หนวยงานอ่ืน โดยวธิีการ    

ฝกอบรม ศึกษาดูงาน 

ปงบประมาณ 

2561 - 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปงบประมาณ 

2561 - 2563 

 

 

 

ปงบประมาณ 

2561 - 2563 

งบเทศบาล  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

งบเทศบาล  

หรือ ไดรับจาก สถ.  

  

 

  

งบเทศบาล 
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วัตถุประสงคและ

เปาหมาย 

แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพื่อใหพนักงาน

เทศบาลทุกคน ทุก

ตําแหนงไดรับการ

พัฒนา ภายใน

ระยะเวลา 3 ป 

การพัฒนาดานจริยธรรม  คุณธรรม  

1. สงเสริมจริยธรรมเพื่อใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจาํ 

พนักงานจางมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ และมีความ

รับผิดชอบในการปฏิบตัิหนาที่ อยางเหมาะสม  

2. การจัดทําประกาศเผยแพรมาตรฐานจริยธรรม           ของ

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจาํ และพนักงานจาง  

3. การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ เผยแพร

มาตรฐานจริยธรรม  

4. มีการพัฒนาจิตสํานึกรับผิดชอบตอบานเมือง ยึดมัน่ การ

ปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย เปนประมุข  

วางตัวเปนการทางการเมือง  

  

 

ดําเนินการเองหรือรวมกับ 

หนวยงานอ่ืน โดยวธิีการ ดังนี้  

-  ปฐมนิเทศ  

-  ฝกอบรม  

-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา  

-  การสอนงาน/ใหคําปรึกษา 

และ อ่ืน ๆ   

-  วางมาตรการจงูใจและ ลงโทษ 

ปงบประมาณ   

2561 - 2563 

งบเทศบาล  
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วัตถุประสงคและ

เปาหมาย 

แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือใหพนักงาน

เทศบาลทุกคน  

ทุกตําแหนงไดรับ

การพัฒนา ภายใน

ระยะเวลา 3 ป 

การพัฒนาดานอ่ืน ๆ   

1. สงเสริมใหมีการพัฒนาใหมีการลดเวลา ลดข้ันตอน ในการ

ทํางาน การปรับใชขอมูลใหเปนปจจุบัน และสามารถ

ใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว  

2. ใหมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน และ 

เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการทํางาน  

3. สงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรม 5 ส   

 

ดําเนินการเองหรือรวมกับ 

หนวยงานอ่ืน โดยวิธีการ ดังนี้  

-  ปฐมนิเทศ  

-  ฝกอบรม  

-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ/

สัมมนา  

-  การสอนงาน/ใหคําปรึกษา       

และอ่ืน ๆ   

-  ปรับปรุงสถานท่ีทํางาน  

และสถานท่ีบริการประชาชน  

 

ปงบประมาณ   

2561 - 2563 

งบเทศบาล  

 

 



34 
 

งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563) 

เทศบาลตําบลพรรณานคร 

 

     แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล   ลูกจาง  และพนักงานจาง 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) 

ท่ีมาของงบประมาณ 
2561 2562 2563 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

9 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

หลักสตูรเก่ียวกับปลดัเทศบาลหรอืหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

หลักสตูรเก่ียวกับหัวหนาสาํนักปลดัหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

หลักสตูรเก่ียวกับหัวหนาสวนการคลังหรือ 

หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

หลักสตูรเก่ียวกับหัวหนาสวนโยธาหรือ 

หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

หลักสตูรเก่ียวกับหัวหนาสวนการศึกษาฯหรือหลักสตูรอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

หลักสตูรเก่ียวกับหัวหนาสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมหรือ

หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

หลักสตูรเก่ียวกับเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบาย 

และแผนหรือหลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

หลักสตูรเก่ียวกับนิติกรหรือหลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

หลักสตูรเก่ียวกับบุคลากรหรือหลกัสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

หลักสตูรเก่ียวกับเจาหนาท่ี/เจาพนักงานธุรการ 

หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

หลักสตูรเก่ียวกับนักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี

เก่ียวของ  

หลักสตูรเก่ียวกับเจาหนาท่ี/เจาพนักงานพัสดุหรือหลักสตูรอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

หลักสตูรเก่ียวกับเจาหนาท่ี/เจาพนักงานจัดเก็บรายไดหรือ

หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

หลักสตูรเก่ียวกับชางโยธา/นายชางโยธาหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

หลักสตูรเก่ียวกับนายชางสํารวจหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

40,000 

40,000 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

35,000 

 

35,000 

 

35,000 

30,000 

35,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

40,000 

40,000 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

35,000 

 

35,000 

 

35,000 

30,000 

35,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

40,000 

40,000 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

35,000 

 

35,000 

 

35,000 

30,000 

35,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

เทศบัญญตัิงบประมาณ 

เทศบัญญตัิงบประมาณ 

เทศบัญญตัิงบประมาณ 

 

เทศบัญญตัิงบประมาณ 

 

เทศบัญญตัิงบประมาณ 

 

เทศบัญญตัิงบประมาณ 

 

เทศบัญญตัิงบประมาณ 

 

เทศบัญญตัิงบประมาณ 

 

เทศบัญญตัิงบประมาณ 

เทศบัญญตัิงบประมาณ 

เทศบัญญตัิงบประมาณ 

 

เทศบัญญตัิงบประมาณ 

 

เทศบัญญตัิงบประมาณ 

 

เทศบัญญตัิงบประมาณ 

 

เทศบัญญตัิงบประมาณ 
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งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563) 

เทศบาลตําบลพรรณานคร 

 

     แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล   ลูกจาง  และพนักงานจาง 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) 

ท่ีมาของงบประมาณ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 
 

หลักสตูรเก่ียวกับนักวิชาการศึกษาหรือ 

หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

หลักสตูรเก่ียวกับนักพัฒนาชุมชนหรือ 

หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

หลักสตูรเก่ียวกับเจาหนาท่ีสันทนาการ 

หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

หลักสตูรเก่ียวกับเจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ

หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

หลักสตูรเก่ียวกับผูชวยครผููดูแลเดก็หรือ 

หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

หลักสตูรเก่ียวกับลูกจางประจํา และพนักงาน

จาง 

ทุกตําแหนงหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตร ี

 

การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 

 

การสงเสริมระบบคณุธรรมจริยธรรม 

 

พัฒนาระบบ  IT  ใหมีประสิทธิภาพ 

 

จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

เพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

35,000 

 
35,000 

 
35,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
20,000 

 
100,000 

 
180,000 

 

- 

 
30,000 

 

- 

 
 

35,000 

 
35,000 

 
35,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
20,000 

 
100,000 

 
180,000 

 

- 

 
30,000 

 

- 

 
 

35,000 

 
35,000 

 
35,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
20,000 

 
100,000 

 
180,000 

 

- 

 
30,000 

 

- 

 
 

เทศบัญญตัิงบประมาณ 

 

เทศบัญญตัิงบประมาณ 

 

เทศบัญญตัิงบประมาณ 

 

เทศบัญญตัิงบประมาณ 

 

เทศบัญญตัิงบประมาณ 

 

เทศบัญญตัิงบประมาณ 

 

เทศบัญญตัิงบประมาณ 

 

เทศบัญญตัิงบประมาณ 

 

- 

 

เทศบัญญตัิงบประมาณ 

 

- 

 
 

รวม 1,025,000 1,025,000 1,025,000  

 
 

 

 



36 
 

7.มาตรการเสริมสรางขวญักาํลังใจ    

1. มีการมอบรางวัลพนักงานเทศบาล และพนักงานจางดีเดนเปนประจาทุกป โดยมีประกาศเกียรติ 

คุณและ เงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑท่ัวไป ดังนี้    

1.1  ความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ    

1.2  มนุษยสัมพันธท่ีดีตอประชาชน ผูบงัคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน    

1.3  การรักษาวินัย ไมมีขอรองเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมชิอบหรือผิดศลีธรรม    

1.4  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและสวนรวม  

2. จัดใหมสีมุดลงชื่อเขารวมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ  

3. จัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ทางานรวมกัน เชน การจัด 

กิจกรรมพัฒนา ท่ีหนวยงานตาง ๆ เปนเจาภาพ  การพบปะสังสรรค  เปนตน   

4. จัดใหมีสวัสดิการภายในองคกร  

8.มาตรการดําเนินการทางวินัย   

1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข 

เก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

2. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียว 

การให ออกจากราชการ  พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

3. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข 

เก่ียวกับสิทธิ การอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณและการรองทุกข  พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 4) ตาม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี 16 

กรกฎาคม 2547   ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนกังานจาง  เทศบาลตําบล

พรรณานคร ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจาง เพ่ือใหพนักงานเทศบาล 

ลูกจาง  และพนักงานจาง  ยึดถือเปนแนวปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด     พนกังานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจาง  

ของเทศบาลตําบลพรรณานคร  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไป ตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและ

ประเทศชาติ  อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก

ของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้    

1. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม    

2. การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  สุจริต  และรบัผิดชอบ    

3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนอืกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน   

4. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย    

5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ    

6. การใหขอมลูขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจรงิ    

7. การมุงผลสมัฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปรงใส  และตรวจสอบได    

8. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข    
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9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  

   ท้ังนี้  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 
 

วิธีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 

1. กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการฝกอบรมท่ีเทศบาลตําบลพรรณานคร ดําเนินการเองจัดใหมีการ  

ประเมินผลการปฏิบตัิงานท้ังกอนและเสร็จสิ้นการฝกอบรมตลอดจนติดตามผลท่ีเกิดข้ึนภายหลังการฝกอบรม รายงาน 

ใหนายกเทศมนตรีเพ่ือทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนาความรูและผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรม   

2. กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมพัฒนาตองทํารายงานผลการเขาอบรมเพ่ือเสนอตอบังคับบัญชา  

ตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี   

3. ใหผูบังคับบัญชาทําหนาท่ีติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน  

กอนและหลังการพัฒนาตามขอ 1   

4. นําขอมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกําหนดหลักสูตรอบรมใหเหมาะสมกับ 

ความ ตองการตอไป   

5. ผูบังคับบัญชานําผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนระดับ ตามผลสัมฤทธิ์  

การปฏิบัติงาน   

6. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป โดย  

Coreteam ตองผานการประเมินตัวชี้วัดไมนอยกวารอยละ 80 
 

        ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลตําบลพรรณานคร   
ประกอบดวย 

 1.  นายกเทศมนตรีตําบลพรรณานคร  ประธานกรรมการ 
 2.  ปลัดเทศบาล     กรรมการ 
 3.  ผูอํานวยการกองคลัง            กรรมการ 
 4.  ผูอํานวยการกองชาง            กรรมการ 
 5.  หัวหนาสํานักปลัด    กรรมการ 
  
 

 ใหคณะกรรมการ  มีหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของพนักงานเทศบาล  กําหนด 
วิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  อยางนอยปละ  1  ครั้ง   แลวเสนอผลการ
ติดตามประเมินผลตอนายกเทศบาลตําบลพรรณานครทราบ 
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บทสรุป 
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลพรรณานคร สามารถ ปรับเปลี่ยน 

แกไข เพ่ิมเติมใหเหมาะสมไดกับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร ตลอดจน

แนวนโยบายและยุทธศาสตรตาง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถายโอน อาจเปนเหตุ ใหการพัฒนา

บุคลากรบางตําแหนงท่ีจําเปนไดรับการพัฒนามากกวา และภารกิจบางประการท่ีไมมีความจําเปน อาจตองทําการยุบ 

หรือปรับโครงสรางหนวยงานใหมใหครอบคลุมภารกิจตาง ๆ ใหสอดคลองกับนโยบายถาย โอนงานสูทองถ่ินใหมาก

ท่ีสุด บุคลากรท่ีมีอยูจึงตองปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ 
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