แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
(พ.ศ.256๔ - 256๖)

เทศบาลนครอุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
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1 หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด อุดรธานี เรื่อง หลั กเกณฑ์ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กําหนดให้เทศบาลพัฒ นาผู้ได้รับ
การบรรจุ เข้ารับ ราชการเป็ น พนั กงานเทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ ปฏิ บัติเพื่อให้ รู้ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยเทศบาลต้องดําเนินการ
พัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กําหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็
ได้หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจําเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้
กระทําได้ทั้งนี้เทศบาลที่จะดําเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล กําหนดเป็นหลักสูตร
หลั กและเพิ่ม เติมหลั กสู ตรตามความจํ าเป็ น ที่เทศบาลพิ จารณาเห็ น ว่ามีความเหมาะสม การพั ฒ นาพนั กงาน
เทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้ าที่ ให้ เทศบาลสามารถเลื อกใช้วิธีการพัฒ นาอื่น ๆ ได้และอาจกระทําได้
โดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)
ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนตําบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้และ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กําหนดให้เทศบาลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งนั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดทําแผนการพัฒนาต้องกําหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพั ฒนาพนักงานเทศบาล
ที่คณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด โดยให้ กําหนดเป็ น แผนการพั ฒ นาพนั กงานเทศบาล
มีระยะเวลา 3 ปีตามกรอบของแผนอัตรากําลังของเทศบาล นั้น
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางดั งกล่ าว เทศบาลนครอุ ด รธานี อํ า เภอเมื อ ง จั งหวั ด อุ ด รธานี
จึงได้จั ดทําแผนพัฒ นาบุ คลากร ประจํ าปี งบประมาณ 256๔ – 256๖ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒ นา
บุคลากรของเทศบาล เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒ นา เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ ที่ ดี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของบุ ค ลากรเทศบาลในการปฏิ บั ติ ร าชการและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ข้อมูลด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลนครอุดรธานี
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

สำนักการคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)

กองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

สำนักการช่าง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับสูง)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

สำนักการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษาระดับสูง)

-หน่วยตรวจสอบภายใน
- สถานธนานุบาล 1 - 2
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับสูง)

กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)

กองการแพทย์
(นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

กองทะเบียนราษฎรฯ
(นักบริหารงานทะเบียน ระดับกลาง)

กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
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โครงสร้างฝ่ายบริหารเทศบาลนครอุดรธานี
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
(73-2-00-1101-001)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
(73-2-00-1101-002)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
(73-2-00-1101-003) (ว่าง)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
(73-2-00-1101-004)

()
ระดับ

บริหาร
ท้องถิ่น
ระดับสูง

บริหาร
ท้องถิ่น
ระดับกลาง

บริหาร
ท้องถิ่น
ระดับต้น

รวม

จำนวน

1

3

-

๔
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โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง)
(73-2-01-2101-001)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(73-2-01-2101-002)
1. งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (๔ อัตรา)
- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) (2 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (๓ อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (15 อัตรา)
2. งานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานการเงินฯ ชง (1 อัตรา)
- ผช.จพง.การเงินฯ (ภารกิจ)(1 อัตรา)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(73-2-01-2101-003)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(73-2-01-2101-006)

1. งานการเจ้าหน้าที่
- นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก (3 อัตรา) 1. งานพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
- นักทัพยากรบุคคล ปก/ชก (1 อัตรา)
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1 อัตรา)
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1 อัตรา)
- ผช.นักทรัพยากรบุคคล(ภารกิจ)(1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (2 อัตรา)
- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ(ภารกิจ)(1 อัตรา)
2. งานรับรองต้อนรับ
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1 อัตรา)
2. งานควบคุมเทศพาณิชย์
- นักการ (ทั่วไป) (๒ อัตรา)
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1 อัตรา)

ระดับ

พนักงานเทศบาล

จำนวน

๓๕

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ประจำ ตามภารกิจ

๘

๒๒

พนักงาน
จ้างทั่วไป

รวม

๑๔๘

2๑๓

หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(73-2-01-2101-004)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(73-2-01-2101-005)

1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง/ชง (8 อัตรา)
- พนักงานดับเพลิง (ประจำ) (2 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ประจำ) (๖ อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) (7 อัตรา)
- พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) (8๘ อัตรา)
- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (2 อัตรา)
2. งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- นักจัดการงานเทศกิจ ปก/ชก (2 อัตรา)
- เจ้าพนักงานเทศกิจ ปง/ชง (๓ อัตรา)
- ผช.นิติกร (๑ อัตรา)
- ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ (ภารกิจ) (6 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (3 อัตรา)
- พนักงานเทศกิจ (ทั่วไป) (๒๓ อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (4 อัตรา)

1. งานแผนพัฒนาและบริหารการท่องเที่ยว
- นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปก/ชก (1 อัตรา)
- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
2. งานบริหารสถานีขนส่ง
- เจ้าพนักงานการเงินฯ ปง/ชง (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (4 อัตรา)
3. งานบริการการท่องเที่ยว
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (๑ อัตรา)
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โครงสร้างสำนักการคลัง
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
(นักบริหารงานคลังระดับสูง)
(73-2-04-2102-001)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง
(นักบริหารงานคลังระดับกลาง)
(73-2-04-2102-002)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(73-2-04-2102-007)
1. งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (2 อัตรา)
- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ประจำ) (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (3 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
2. งานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1 อัตรา)
- เจ้าพนักงานการเงินฯ ปง/ชง (1 อัตรา)
- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)(1 อัตรา)
-นักการ (ทั่วไป) (3 อัตรา)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
(73-2-04-2102-004)(ว่าง)
1. งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
- เจ้าพนักงานการเงินฯ ปง/ชง (1 อัตรา)
- นักวิชาการเงินฯ ปก/ชก (2 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (๒ อัตรา)
2. งานจัดทำเช็ค
- นักวิชาการคลัง ปก/ชก (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (๑ อัตรา)
3. งานจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐาน
- เจ้าพนักงานการเงินฯ ปง/ชง (1 อัตรา)
- เจ้าพนักงานการคลัง ปง/ชง (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (๑ อัตรา)
4. งานจัดทำรายงาน
- เจ้าพนักงานการเงินฯ ปง/ชง (2 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)

ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ
(นักบริหารงานคลังระดับกลาง)
(73-2-04-2102-005)

หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
(73-2-04-2102-004)

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
(นักบริหารงานคลังระดับต้น)
(73-2-04-2102-007)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
(นักบริหารงานคลังระดับต้น)
(73-2-04-2102-006)

1. งานสถิติการคลัง
- นักวิชาการเงินฯ ปก/ชก (1 อัตรา)
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1 อัตรา)
- เจ้าพนักงานการเงินฯ ปง/ชง (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
2. งานงบประมาณ
- เจ้าพนักงานการเงินฯ ปง/ชง (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)

1. งานบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
- นักวิชาการพัสดุ ปก/ชก (1 อัตรา)
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง (๒ อัตรา)
- นักการ (ประจำ) (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
2. งานทะเบียนพัสดุ
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง (1 อัตรา)
- ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (4 อัตรา)

1. งานจัดซื้อจัดจ้าง
- นักวิชาการพัสดุ ปก/ชก (2 อัตรา)
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง (2 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (2 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (๔ อัตรา)
2. งานสัญญาและหลักประกัน
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง (2 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (2 อัตรา)
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โครงสร้างสำนักการคลัง(ต่อ)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
(นักบริหารงานคลังระดับสูง)
(73-2-04-2102-001)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้
(นักบริหารงานคลังระดับกลาง)
(73-2-04-2102-008)

หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดรายได้
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
(73-2-04-2102-010)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานคลังระดับต้น)
(73-2-04-2102-009)
1. งานพัฒนารายได้
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง (2 อัตรา)
- ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ(ภารกิจ) (1 อัตรา)
- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (8 อัตรา)
- จนท.จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ (ทั่วไป) (1๔ อัตรา)
2. งานจัดเก็บภาษี
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก (2 อัตรา)
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง (5 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (5 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (1 อัตรา)

หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
(73-2-04-2102-011)

1. งานเร่งรัดรายได้
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (5 อัตรา)
2. งานตรวจสอบรายได้
- นักการ (ทั่วไป) (2 อัตรา)

1. งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก (1 อัตรา)
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง (1 อัตรา)
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1 อัตรา)
- นักการ (ประจำ) (1 อัตรา)
- ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (ภารกิจ) (4 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (3 อัตรา)
2. งานพัฒนากิจการพาณิชย์
- เจ้าพนักงานการคลัง ปง/ชง (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (5 อัตรา)

ระดับ

พนักงาน
เทศบาล

ลูกจ้าง
ประจำ

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงานจ้าง
ทั่วไป

รวม

จำนวน

๕๒

3

๑๐

7๐

13๕
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โครงสร้างสำนักการช่าง
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
(นักบริหารงานช่างระดับสูง)
(73-2-05-2103-001)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(73-2-05-2101-008)
1. งานธุรการ
- นักการ (ประจำ) (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
- คนงาน (ทั่วไป) (1 อัตรา)
2. งานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานการเงินฯ ปง/ชง (2 อัตรา)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารฯ
(นักบริหารงานช่างระดับกลาง)
(73-2-05-2103-002)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(73-2-05-2103-003)
1. งานควบคุมอาคาร
- สถาปนิก ปก/ชก (1 อัตรา)
- วิศวกรโยธา ปก/ชก (2 อัตรา)
- นายช่างโยธา ชง/อาวุโส (2 อัตรา)
- คนงาน (ทั่วไป) (1 อัตรา)
2. งานขออนุญาตอาคาร
- นายช่างโยธา ปง/ชง (1 อัตรา)
- คนงาน (ทั่วไป) (1 อัตรา)

1. งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (2 อัตรา)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่างระดับกลาง)
(73-2-05-2103-005)

1. งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (2 อัตรา)
- คนงาน (ทั่วไป) (3 อัตรา)

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง
(นักบริหารงานช่างระดับต้น)
(73-2-05-2103-004) (ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา
(นักบริหารงานช่างระดับต้น)
(73-2-05-2103-006) (ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(73-2-05-2103-007) (ว่าง)

1. งานจัดทำผังเมือง
- นายช่างโยธา ปง/ชง (1 อัตรา)
- คนงาน (ทั่วไป) (1 อัตรา)
2. งานควบคุมผังเมือง
- นายช่างโยธา ปง/ชง (1 อัตรา)
- คนงาน (ทั่วไป) (1๐ อัตรา)

1. งานวิศวกรรมโยธา 1
- นายช่างโยธา ปง/ชง (2อัตรา)
- วิศวกรโยธา ปก/ชก (1 อัตรา)
- คนงาน (ทั่วไป) (1 อัตรา)
2. งานวิศวกรรมโยธา 2
- นายช่างโยธา ปง/ชง (1 อัตรา)
- วิศวกรโยธา ปก/ชก (1 อัตรา)
- คนงาน (ทั่วไป) (2 อัตรา)

1. งานสถาปัตยกรรม
- สถาปนิก ปก/ชก (3 อัตรา)
- นายช่างเขียนแบบ ปง/ชง (1 อัตรา)
- คนงาน (ทั่วไป) (2 อัตรา)
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โครงสร้างสำนักการช่าง (ต่อ)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
(นักบริหารงานช่างระดับสูง)
(73-2-05-2103-001)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
(73-2-05-2103-008) (ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(73-2-05-2103-009)
1. งานบำรุงรักษาทางและสะพาน
- นายช่างโยธา ชง/อาวุโส (3 อัตรา)
- พนักงานขับเครื่องจักรกล (ภารกิจ) (8 อัตรา)
- คนงาน (ทั่วไป) (48 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ประจำ) (1 อัตรา)
- พนักงานขับเครื่องจักรกล (ประจำ) (3 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (3 อัตรา)
2. งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
- นายช่างไฟฟ้า ปง/ชง (1 อัตรา)
- นายช่างศิลป์ ปง/ชง (1 อัตรา)
- ผช.ช่างไฟฟ้า (ภารกิจ) (4 อัตรา)
- ผช.นายช่างโยธา (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- พนักงานขับเครื่องจักรกล (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- คนงาน (ทั่วไป) (3๖ อัตรา)
- ผช.ช่างไฟฟ้า (ประจำ) (๑ อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ประจำ) (๑ อัตรา)
- ผช.ช่างไฟฟ้า (ทั่วไป) (3 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (4 อัตรา)

หัวหน้าฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(73-2-05-2103-010)
1. งานศูนย์เครื่องกล 1
- นักการ (ประจำ) (1 อัตรา)
- ผช.นายช่างเครื่องยนต์ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- คนงาน (ทั่วไป) (5 อัตรา)
2. งานศูนย์เครื่องกล 2

1. งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1 อัตรา)

หัวหน้าฝ่ายสวนสาธารณะ
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น)
(73-2-05-2109-001)
1. งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์
- คนงาน (ประจำ) (๑ อัตรา)
- คนสวน (ประจำ) (๓ อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ประจำ) (2 อัตรา)
- ผช.จพง.สวนสาธารณะ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- พนักงานขับเครื่องจักรกล (ภารกิจ) (3 อัตรา)
- คนสวน (ทั่วไป) (15 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (๓ อัตรา)
2. งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่
- เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ปง/ชง (1 อัตรา)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมจราจร
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(73-2-05-2103-011)
1. งานวิเคราะห์วางแผนจราจรและระบบจราจร
2. งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร
- นายช่างไฟฟ้า ปง/ชง (1 อัตรา)
- คนงาน (ทั่วไป) (6 อัตรา)
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โครงสร้างสำนักการช่าง(ต่อ)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
(นักบริหารงานช่างระดับสูง)
(73-2-05-2103-001)
1. งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1 อัตรา)
- ผช.จพง.ธุรการ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
-นักการ (ทั่วไป) (3 อัตรา)

ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล
(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับกลาง)
(73-2-05-2108-001)
หัวหน้าฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว
(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับต้น)(73-2-052108-002)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับต้น)
(73-2-05-2108-003)
1. งานแบบแผนและก่อสร้าง
- วิศวกรโยธา ปก/ชก (1 อัตรา)
- นายช่างโยธา อาวุโส (1 อัตรา)
2. งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย
- นักวิชาการสุขาภิบาล ปก/ชก (1 อัตรา)
- ผช.นายช่างไฟฟ้า (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- คนงาน (ทั่วไป) (4 อัตรา)
3. งานบำรุงรักษาซ่อมแซม
- นายช่างเครื่องกล ปง/ชง (1 อัตรา)
- ผช.นายช่างเครื่องกล (ภารกิจ) (2 อัตรา)
- พนักงานขับเครื่องจักรกล (ภารกิจ) (4 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (3 อัตรา)
- คนงาน (ทั่วไป) (41 อัตรา)
4. งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

1. งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- วิศวกรสุขาภิบาล ปก/ชก (1 อัตรา)
- เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปง/ชง (1 อัตรา)
- นายช่างโยธา ปง/ชง (1 อัตรา)
- นายช่างไฟฟ้า ปง/ชง (1 อัตรา)
- พนักงานขับเครื่องจักรกล (ภารกิจ) (5 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ประจำ) (4 อัตรา)
- คนงาน (ทั่วไป) (7 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
2. งานศูนย์เครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง
- คนงาน (ทั่วไป) (1 อัตรา)
3. งานโรงงานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ระดับ

พนักงานเทศบาล

ลูกจ้าง
ประจำ

จำนวน

๕๕

๑๘

พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
ทั่วไป

33

19๙

รวม

30๕
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โครงสร้างสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับสูง)
(73-2-06-2104-001)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(73-2-06-2101-009)
1. งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (2 อัตรา)
- คนงาน (ประจำ) (1 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ประจำ) (1 อัตรา)
- คนงาน (ทั่วไป) (6 อัตรา)
2. งานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานการเงินฯ ปง/ชง (1 อัตรา)
- ผช.จพง.การเงินฯ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- คนงาน (ประจำ) (1 อัตรา)
- คนงาน (ทั่วไป) (4 อัตรา)

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)
(73-2-06-2104-002)

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- พยาบาลวิชาชีพ ปก/ชก (1 อัตรา)
1. งานส่งเสริมสุขอนามัย
- พยาบาลวิชาชีพ ปก/ชก (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (3 อัตรา)
2. งานอนามัยแม่และเด็ก
กลุ่มงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
- พยาบาลวิชาชีพ ปก/ชก (1 อัตรา)
1. งานพัฒนาศักยภาพ อสม.
- พยาบาลวิชาชีพ ปก/ชก (1 อัตรา)
2. งานผู้สูงอายุ
- จพง.สาธารณสุขชุมชน ปง/ชง (1 อัตรา)

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. งานควบคุมเหตุรำคาญ
- นักวิชาการสุขาภิบาล ปก/ชก (๓ อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
2. งานสุขาภิบาลอาหาร
- นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก/ชก 1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการสาธารณสุข
- พยาบาลวิชาชีพ ปก/ชก (1 อัตรา)
1. งานวิจัยและประเมินสุขภาพ
2. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
- พยาบาลวิชาชีพ ปก/ชก (1 อัตรา)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
(73-2-06-2104-003)
1. งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
- ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (2 อัตรา)
2. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปง/ชง (1 อัตรา)
- ผช.นวก.สุขาภิบาล (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (3 อัตรา)
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โครงสร้างสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับสูง)
(73-2-06-2104-001)
ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง)
(73-2-06-2104-004)

กลุ่มงานป้องกันและโรคภัยสุขภาพ
- พยาบาลวิชาชีพ ปก/ชก (1 อัตรา)
1. งานภัยสุขภาพ
- พยาบาลวิชาชีพ ปก/ชก (1 อัตรา)
กลุ่มงานสัตวแพทย์
- นายสัตวแพทย์ ปก/ชก (1 อัตรา)
1. งานป้องกันและควบคุมโรคสัตว์
-นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
2. งานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
- สัตวแพทย์ อาวุโส (1 อัตรา)
- คนงาน (ทั่วไป) (5 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (1 อัตรา)

กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- พยาบาลวิชาชีพ ปก/ชก (1 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ประจำ) (1 อัตรา)
1. งานโรคติดต่อทั่วไป
- พยาบาลวิชาชีพ ปก/ชก (๑ อัตรา)
- คนงาน (ทั่วไป) (6 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (2 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (1 อัตรา)

ระดับ

พนักงานเทศบาล

ลูกจ้าง
ประจำ

จำนวน

๓1

1๒

พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
ทั่วไป

28

1๗๔

หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
(73-2-06-2104-005)

รวม

2๔5

1.งานบริการรักษาความสะอาด
- นวก.สาธารณสุข ปก/ชก (๑ อัตรา)
- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- คนงาน (ทั่วไป) (21 อัตรา)
- คนงาน (ประจำ) (2 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (5 อัตรา)
2.งานบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- นวก.สาธารณสุข ปก/ชก (๑ อัตรา)
- คนงาน (ประจำ) (1 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ประจำ) (๖ อัตรา)
- พนักงานขับเครื่องจักรกล (ภารกิจ)(24 อัตรา)
- คนงาน (ทั่วไป) (3๓ อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (15 อัตรา)

3. งานพัฒนาระบบจัดการของเสียและสิ่งปฏิกูล
- นวก.สาธาณสุข ปก/ชก (1 อัตรา)
- เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปง/ชง (1 อัตรา)
4. งานพัฒนาจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- คนงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ (ทั่วไป) (๖๓ อัตรา)
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โครงสร้างกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง)
(73-2-07-2101-010)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(73-2-07-2101-011)
1. งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (3 อัตรา)
- ผช.จพง.การเงินฯ (ภารกิจ)(1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
2. งานกิจการสภาเทศบาล
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1 อัตรา)

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(73-2-07-2101-013)
1. งานประชาสัมพันธ์
- นักประชาสัมพันธ์ ปก/ชก (1 อัตรา)
- ผช.นายช่างไฟฟ้า (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- ผช.จพง.การเงินฯ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- ผช.นวก.คอมพิวเตอร์ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (6 อัตรา)
- ผช.นายช่างไฟฟ้า (ทั่วไป) (1 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ประจำ) (1 อัตรา)
2. งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
3. งานบริการข้อมูลข่าวสาร

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(73-2-07-2101-012)(ว่าง)
1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิเคราะห์ฯ ปก/ชก (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
2. งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ
3. งานกิจการธรรมาภิบาล
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โครงสร้างกองวิชาการและแผนงาน(ต่อ)
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง)
(73-2-07-2101-010)

หัวหน้าฝ่ายนิติกร
(นักบริหารงานช่างระดับต้น)
(73-2-07-2101-014
1. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- นิติกร ปก/ชก (2 อัตรา)
- ผช.จพง.ธุรการ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
2. งานตราเทศบัญญัติที่ไม่ใช่เรื่อง
งบประมาณประจำปี
- นิติกร ปก/ชก (2 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
3. งานนิติกรรมสัญญา
- นิติกร ปก/ชก (2 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(73-2-07-2101-015)

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(73-2-07-2101-016)
1. งานจัดทำงบประมาณ
- นักวิเคราะห์ฯ ปก/ชก (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (2 อัตรา)
2. งานวิเคราะห์งบประมาณ
3. งานบริหารงบประมาณ

1. งานยุทธศาสตร์การพัฒนา
- นักวิเคราะห์ฯ ปก/ชก (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (2 อัตรา)
2. งานนวัตกรรมการพัฒนา
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
3. งานโครงการพิเศษ

ระดับ

พนักงาน
เทศบาล

ลูกจ้าง
ประจำ

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงาน
จ้างทั่วไป

รวม

จำนวน

๒๓

-

๖

๒๐

๔๙

หัวหน้าฝ่ายประเมินผลสถิติ
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(73-2-07-2101-017)
1. งานติดตามและประเมินผล
- ผช.จพง.ธุรการ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
2. งานวิจัยและสถิติ
3. งานวิเทศสัมพันธ์
- นักวิเคราะห์ฯ ปก/ชก (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
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โครงสร้างสำนักการศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษาระดับสูง)
(73-2-08-2107-001)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(73-2-08-2101-018)
1. งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (๑ อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (5 อัตรา)
2. งานงบประมาณ
- เจ้าพนักงานการเงินฯ ปง/ชง (2 อัตรา)
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง (1 อัตรา)
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1 อัตรา)
- ผช.จพง.การเงินฯ (ภารกิจ) (2 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(73-2-08-2101-019)
1. งานแผนงานและโครงการ
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1 อัตรา)
2. งานระบบสารสนเทศ
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1 อัตรา)
-

หน่วยศึกษานิเทศก์
1. หน่วยศึกษานิเทศก์
- ศึกษานิเทศก์ ปก/ชก (3 อัตรา)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง)
(73-2-08-2107-002)

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
1. งานการเจ้าหน้าที่
- นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
2. งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
- นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก (1 อัตรา)
3. งานการศึกษาและปฐมวัย
-นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
4. งานโรงเรียน
- นักการ (ทั่วไป) (๑ อัตรา)
5. งานกิจการนักเรียน

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(73-2-08-2107-003)
1. งานส่งเสริมสุขภาพและมาตรฐานหลักสูตร
2. งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรรมทาง
การศึกษา
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โครงสร้างสำนักการศึกษา(ต่อ)
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษาระดับสูง)
(73-2-08-2107-001)
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษาระดับกลาง)
(73-2-08-2107-004)

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
(73-2-08-2107-005)

ฝ่ายการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย
1. งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
- นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (1 อัตรา)
2. งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่าย
ทางการศึกษา
-บรรณารักษ์ ปก/ชก (2 อัตรา)
-เจ้าพนักงานห้องสมุด ปง/ชง (1 อัตรา)
-นวก.คอมพิวเตอร์ ปก/ชก(1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (19 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
3. งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
4. งานพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
-นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (1 อัตรา)
- ผช.ภัณฑารักษ์ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (8 อัตรา)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(73-2-08-2107-006)

1. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- นักการ (ทั่วไป) (2 อัตรา)
2. งานกีฬาและนันทนาการ
- นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (1 อัตรา)
- ผช.นักพัฒนาการกีฬา (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- ผช.นวก.คอมพิวเตอร์ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (6 อัตรา)
- ภารโรง (ทั่วไป) (1 อัตรา)

ระดับ

พนักงานเทศบาล

พนักงานครู
เทศบาล

จำนวน

๓๒

๔๖๘

1. งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
- นักวิชาการศึกษา ปก/ชก(1 อัตรา)
2. งานกิจการศาสนา

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ประจำ ตามภารกิจ
๑๐

๘๑

พนักงาน
จ้างทั่วไป

รวม

๗๗

๖๖๘
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โครงสร้างกองการแพทย์
ผู้อำนวยการกองการแพทย์
(นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
(73-2-13-3615-001) (ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(73-2-13-2101-021)(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์
(นายแพทย์)
(73-2-13-3615-002)(ว่าง)

(ว่าง)

1. งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (2 อัตรา)
2. งานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานการเงินฯ ปง/ชง (2 อัตรา)
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง (1 อัตรา)
- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- ผช.จพง.การเงินฯ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (2 อัตรา)
3. งานวิชาการและแผนงาน

หัวหน้าฝ่ายศูนย์บริการสาธารสุข
(นายแพทย์)
(73-2-13-3615-003)(ว่าง)

1. งานเภสัชกรรม
- เภสัชกร ปก/ชก (6 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (๕ อัตรา)
- ผช.นวก.สาธารณสุข (ภารกิจ) (3 อัตรา)
2. งานทันตสาธารณสุข
- ทันตแพทย์ ปก/ชก (3 อัตรา)
- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปง/ชง (2 อัตรา)
- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- ผช.นวก.สาธารณสุข (ภารกิจ) (๑ อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (๘ อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
3. งานคุ้มครองผู้บริโภค

1. งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1
- พยาบาลวิชาชีพ ปก/ชก (6 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (6 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ประจำ) (1 อัตรา)
- ผช.นวก.สาธารณสุข (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
2. งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2
- พยาบาลวิชาชีพ ปก/ชก (3 อัตรา)
- ผช.นวก.สาธารณสุข (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (4 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (1 อัตรา)

ระดับ

พนักงานเทศบาล

ลูกจ้าง
ประจำ

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงานจ้าง
ทั่วไป

รวม

จำนวน

๔๗

2

๑๖

3๙

10๔

3. งานศูนย์บริการสาธารณสุข 3
- พยาบาลวิชาชีพ ปก/ชก (๔ อัตรา)
- นายแพทย์ ปก/ชก (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (3 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
- ผช.นวก.สาธารณสุข (ภารกิจ) (1 อัตรา)
4. งานศูนย์บริการสาธารณสุข 4
- พยาบาลวิชาชีพ ปก/ชก (๕ อัตรา)
- ผช.จพง.การเงินฯ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- ผช.นวก.สาธารณสุข (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- ผช.นวก.คอมพิวเตอร์ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (๔ อัตรา)
5. งานโรงพยาบาล
- นายแพทย์ ปก/ชก (1 อัตรา)
- พยาบาลวิชาชีพ ปก/ชก (1 อัตรา)
- นักรังสีการแพทย์ ปก/ชก (1 อัตรา)
- นักกายภาพบำบัด ปก/ชก (4 อัตรา)
- นักเทคนิคการแพทย์ ปก/ชก (2 อัตรา)
- ผช.นวก.สาธารณสุข (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ประจำ) (1 อัตรา)
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โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง)
(73-2-11-2105-001)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(73-2-11-2101-020)
1. งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1 อัตรา)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (2 อัตรา)
2. งานการเงินและบัญชี

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการชุมชน ระดับต้น)
(73-2-11-2105-002)

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(นักบริหารงานสวัสดิการชุมชน ระดับต้น)
(73-2-11-2105-003)

1. งานพัฒนาชุมชน
- นักพัฒนาชุมชน ปก/ชก (3 อัตรา)
- ผช.นักพัฒนาชุมชน (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (6 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
2. งานชุมชนเมือง
- ผช.นักพัฒนาชุมชน (ภารกิจ) (2 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (1อัตรา)

1. งานสังคมสงเคราะห์
- นักสังคมสงเคราะห์ ปก/ชก (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (2อัตรา)
2. งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- นักการ (ทั่วไป) (๑อัตรา)
3. งานกิจการสตรีและคนชรา
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
4. งานพัฒนาคุณภาพด้อยโอกาส
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)

ระดับ

พนักงานเทศบาล

ลูกจ้าง
ประจำ

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงาน
จ้างทั่วไป

รวม

จำนวน

๑๑

-

4

16

31

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการชุมชน ระดับต้น)
(73-2-11-2105-004)
1. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- นักพัฒนาชุมชน ปก/ชก (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (๑อัตรา)
2. งานพัฒนาธุรกิจชุมชน
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โครงสร้างกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
(นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง)
(73-2-27-2101-022) (ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(73-2-27-21015-023)

1. งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1 อัตรา)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (3 อัตรา)
2. งานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานการเงินฯ ปง/ชง (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
3. งานจัดการเลือกตั้ง
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปก/ชก (2อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)

หัวหน้าฝ่ายสอบสวนและส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(73-2-27-2101-024)

1. งานทะเบียนราษฎร
- เจ้าพนักงานทะเบียน ปง/ชง (5 อัตรา)
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปก/ชก (1 อัตรา)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)(2 อัตรา)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน (ภารกิจ)(1 อัตรา)
- นักการ (ประจำ) (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (1๐ อัตรา)
2. งานบัตรประจำตัวประชาชน
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปก/ชก (๘ อัตรา)
- เจ้าพนักงานทะเบียน ปง/ชง (1 อัตรา)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (2 อัตรา)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน (ภารกิจ) (2 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (4 อัตรา)

1. งานสอบสวนด้านการทะเบียนและบัตร
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปก/ชก (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
2. งานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนด้านการ
ทะเบียนและบัตร
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปก/ชก (1 อัตรา)
3. งานตรวจสอบการร้องเรียนการทุจริตทางการทะเบียน
และบัตร
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปก/ชก (1 อัตรา)
4. งานพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการทะเบียน
และบัตร
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปก/ชก (1 อัตรา)

ระดับ

พนักงานเทศบาล

ลูกจ้าง
ประจำ

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงาน
จ้างทั่วไป

รวม

จำนวน

๒๖

1

8

2๑

5๖
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โครงสร้างกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
(นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง)
(73-2-27-2101-022) (ว่าง)

งานสารสนเทศภูมิศาสตร์
1. งานสารสนเทศภูมิศาสตร์
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก/ชก (3 อัตรา)
- ผช.นวก.คอมพิวเตอร์ (ภารกิจ) (๒ อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (7 อัตรา)

หัวหน้าฝ่ายระบบข้อมูลภาคสนามและสารสนเทศ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(73-2-27-21015-023)(ว่าง)

1. งานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1 อัตรา)
- เจ้าพนักงานการคลัง ปง/ชง (1 อัตรา)
- เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน (ทั่วไป) (2 อัตรา)
- เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล (ทั่วไป) (1 อัตรา)
- พนักงานขับรถยนต์ (ประจำ) (1 อัตรา)

2. งานสำรวจข้อมูลภาคสนาม
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก (1 อัตรา)
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1 อัตรา)
- นายช่างโยธา ปง/ชง (1 อัตรา)
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ) (2 อัตรา)
- เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล (ทั่วไป) (2 อัตรา)

3. งานสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- นักวิชาการคลัง ปก/ชก (1อัตรา)
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก/ชก (1อัตรา)
- เจ้าพนักงานการคลัง ปง/ชง (1อัตรา)
- นายช่างโยธา ปง/ชง (1 อัตรา)
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)
- เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน (ทั่วไป) (1 อัตรา)
- เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล (ทั่วไป) (1 อัตรา)

ระดับ

พนักงาน
เทศบาล

ลูกจ้าง
ประจำ

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงาน
จ้างทั่วไป

รวม

จำนวน

๑๗

1

๖

๑๖

๔๐

4. งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก/ชก (1อัตรา)
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1 อัตรา)
- เจ้าพนักงานการคลัง ปง/ชง (1อัตรา)
- ผช.เจ้าพนักงานการคลัง (ภารกิจ) (1อัตรา)
- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (1 อัตรา)
- เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน (ทั่วไป) (1 อัตรา)
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หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
(73-2-00-1101-001
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก
(73-2-12-3205-001) (1 อัตรา)
1. หน่วยตรวจสอบภายใน
- นักการ (ทั่วไป) (1 อัตรา)

ระดับ

พนักงาน
เทศบาล

ลูกจ้าง
ประจำ

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงาน
จ้างทั่วไป

รวม

จำนวน

๑

-

-

1

2
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อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ไว้ดังนี้
มาตรา๕6ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50
(๒) ให้มนี ้ำสะอาดหรือน้ำประปา
(๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(๕) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(๖) ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
(๗) ให้มีและบำรุงกรไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลการ
จัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้
ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
มาตรา๕7เทศบาลนครอาจจัดทำกิจการอื่น ๆ ตามมาตรา 54 ดังต่อไปนี้ได้
(๑) ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๒) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๓) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(๔) ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(๕) ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล
(๖) ให้มีการสาธารณูปโภค
(๗) จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
(๘) จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
(๙) ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา
(10) ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(11) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
(12) เทศพาณิชย์
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การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาบุคลากร
จากภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆที่
เทศบาลกำหนดขึ้นจะเห็นได้ว่าพนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และความเข้าใจในการปฏิบั ติงานทั้งในทางระเบียบกฎหมายตามหน้าที่และเทคนิคทักษะที่จะนำมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานหากพนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบต่างๆไม่มี
คุณธรรมจริยธรรมและทักษะในการปฏิบัติงานก็ยากที่จะบริหารงานและปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพแก่องค์กร
และประชาชนผู้มารับบริการซึ่งเทศบาลนครอุดรธานีได้วิเคราะห์เป็น 3 ส่วนดังนี้
1) การวิเคราะห์ตัวบุคลากร
จุดแข็ง
1. บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่และภูมิลำเนาใกล้เคียงกับเทศบาล
2. มีระดับความรู้ตั้งแต่ปริญญาตรี
3. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
4. เป็นคนในชุมชนสามารถทำงานคล่องตัวโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้
5. มีประสบการณ์ในการทำงานก่อนมาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล
จุดอ่อน
1. บุคลากรบางส่วนมีความรู้ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานและภารกิจของเทศบาล
2. ทำงานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก
3. มีภาระหนี้สิน
4. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไปไม่คำนึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ
2) การวิเคราะห์ตำแหน่งในการปฏิบัติงาน
จุดแข็ง
1. บุคลากรส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง
2. บุคลากรบางส่วนมีความรู้ในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่าที่
กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
จุดอ่อน
1. การบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งต่างๆยังไม่ครบตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี
2. บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากกว่างานในหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งทำให้บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน
3) การวิเคราะห์องค์กร
จุดแข็ง
1. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาลทำให้รู้สภาพพื้นที่ทัศนคติของประชาชนได้ดี
2. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้โดยได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดับปริญญาตรี/
ปริญญาโทเพิ่มมากขึ้น
3. มีความคุ้นเคยกันระหว่างพนักงานเทศบาลด้วยกันและระหว่างชุมชน

23
จุดอ่อน
1. มีภาระหนี้สินทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่หรือขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน
2. มีงบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่จำนวนประชากรและภารกิจ
3. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน
การดำเนินการตามระเบียบหรือการปฏิบัติตามขั้นตอนเป็นไปได้ยาก
4. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
5. มีพื้นที่ในการพัฒนากว้างมีปัญหามากทำให้บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี
6. ขาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการบริการสาธารณะบางประเภทไม่มีหรือไม่เพียงพอ
จากหลักการและเหตุผลและการวิเคราะห์ดังกล่าวพนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลนคร
อุดรธานีจึงต้องได้รับการพัฒ นาความรู้ทั้งทางด้านทักษะแนวทางปฏิบัติงานและคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ในการ
ปฏิบั ติงานเพื่อให้ ก ารบริห ารงานและการปฏิบัติงานของเทศบาลนครอุดรธานี เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วกัน
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การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
โครงสร้าง
ปัจจุบัน
นายกเทศมนตรี
สั่งการ/วางแผน/วินิจฉัย
ผู้บริหารหน่วยงาน
จัดทำแผน ควบคุม
กำกับดูแล
ประเมินผล

สั่งการ/กำหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป
ตามระเบียบ
รายงานนายกเทศมนตรี

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทำ

ทำงานตามคำสั่ง
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเอง

การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ ของเทศบาลนครอุดรธานี จะเป็นการพัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมและใช้ระบบเปิดโดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพมีคณะกรรมการทำหน้าที่
วางแผนอัตรากำลังสรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้งการโอนย้ายและประเมินผลเพื่อการเลื่อนระดับตำแหน่ง
การพิจารณาความดีความชอบและการต่อสัญญาจ้างโครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครอุดรธานี
ที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้
คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากำลังสรรหา

ผู้บริหารหน่วยงาน
จัดทำแผน ควบคุม
กำกับดูแลสนับสนุน

นายกเทศมนตรี
สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ให้ความเป็นธรรม
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทำ
ทำงานเป็นทีม
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้

ส่งเสริม/สนับสนุน
ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ
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2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
วัตถุประสงค์การพัฒนา
1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ได้เรียนรู้แบบแผนของ
ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาล และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็น
พนักงานที่ดี โดยเทศบาลต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
(ก.ท.) กำหนด
2 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างของ
เทศบาล
3 เพื่อให้พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างของ
เทศบาลทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ ยึดประโยชน์ส่วนตน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
4 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของตน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรม
จริยธรรม ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการทำงาน อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5 เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล รู้จักบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองมากขึ้น
6 เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล เมื่อมีการพัฒนาแล้วการ
ทำงานเกิดความผิดพลาดน้อยลง
7 เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล เมื่อได้รับการอบรมแล้วจะ
มีความรู้เพิ่มขึ้น มาเติมพลังและจุดประกายไฟในการทำงาน สามารถคิดวิเคราะห์โครงการใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี
8 เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล เมื่อมีการศึกษาดูงาน ณ
สถานที่ต่างๆ ในงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้นั้นมาปรับใช้กับองค์กรตนเองได้
9 เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล เมื่อมีการไปอบรมทำ
ให้เกิดการสร้างเครือข่าย กว้างขวาง มีการแลกเปลี่ยนความคิดในด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานของ
เทศบาล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10 เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล เมื่อไปอบรมแล้วสามารถ
นำความรู้มาสอนงานให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรต่อไป
11 เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล เมื่อมีการ
พัฒนาในระดับสูงขึ้น สามารถส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับพนักงานทุกคนได้ เพื่อมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป
เป้าหมายการพัฒนา
1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีประกอบด้วยพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน
2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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ขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร
4.1 การเตรียมการและการวางแผน
1) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประกอบด้วย
- นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
เป็นประธาน
- ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
เป็นรองประธาน
- รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
เป็นกรรมการ
- รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
เป็นกรรมการ
- ผู้อำนวยการกองทุกกอง
เป็นกรรมการ
- หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เป็นกรรมการและเลขานุการ
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรและรับรองต้อนรับ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
- นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
- เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
2) พิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้างจึงจะปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
3) กำหนดประเภทของความจำเป็นได้แก่ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่งด้านการบริหารด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม
4.2 การดำเนินการพัฒนา
1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสมเมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจำเป็นในการพัฒนาแล้วผู้บังคับบัญชาควรนำข้อมูลเหล่านั้นมา
พิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่การคัดเลือกกลุ่ม
บุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนาและเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการ
พัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมเช่นการให้ความรู้การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบการฝึกอบรม
การดูงานการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเป็นต้น
2) วิธีการพัฒ นาผู้ ใต้บั งคับบัญ ชาผู้บั งคับบัญ ชาสามารถพั ฒ นาผู้ อยู่ใต้บั งคับบัญ ชาโดยเลื อก
แนวทางการพัฒนาได้หลายอย่างโดยอาจจัดทำเป็นโครงการเพื่อดำเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการ
อื่นหรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการ
4.3 การติดตามและประเมินผล
ผู้บังคับบัญชาติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและกำหนดให้มีการประเมินผลการพัฒนาเมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว
ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มต้น

1. การเตรียมการและวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะทำงาน

2. การเตรียมการและวางแผน
การดำเนินการ โดยอาจดำเนินการเอง หรือร่วมกับ
หน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนดำเนินการและ
เลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การให้คำปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การให้ทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ/สัมมนา
- ฯลฯ

3. การติดตามและประเมินผล
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
เพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จ

สิ้นสุด
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3 หลักสูตรการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนา
เทศบาลนครอุดรธานีกำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง
4. หลักสูตรด้านการบริหาร
5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
สายงานผู้บริหาร ประกอบด้วยหลักสูตร
- หลักสูตรด้านการบริหาร
- หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
สายงานผู้ปฎิบัติ
- หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
- หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง
- หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
สายงานลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
- หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
- หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง
- หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
โดยมีหลักสูตรแต่ละตำแหน่ง ดังนี้
1. หลักสูตรนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
2. หลักสูตรเลขานุการนายกเทศมนตรี
3. หลักสูตรประธานสภาเทศบาล/รองประธานสภาเทศบาล
4. หลักสูตรเลขานุการสภาเทศบาล
5. หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล
6. หลักสูตรนักบริหารงานเทศบาล
7. หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง
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8. หลักสูตรนักบริหารงานช่าง
9. หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10. หลักสูตรนักบริหารการศึกษา
11. หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม
12. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป
13. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล
14. หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
15. หลักสูตรเจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศกิจ
16. หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้
17. หลักสูตรนักวิชาการคลัง
18. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
19. หลักสูตรวิศวกรโยธา
20. หลักสูตรสถาปนิก
21. หลักสูตรนักวิชาการสุขาภิบาล
22. หลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ
23. หลักสูตรนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
24. หลักสูตรนายสัตวแพทย์/สัตวแพทย์
25. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา
26. หลักสูตรศึกษานิเทศก์
27. หลักสูตรนักวิชาการเกษตร
28. หลักสูตรนิติกร
29. หลักสูตรนักวิชาการประชาสัมพันธ์
30. หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
31. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
32. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ
33. หลักสูตรเจ้าพนักงานทะเบียน
34. หลักสูตรนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
35. หลักสูตรนักวิชาการการเงินและบัญชี/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
36. หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
37. หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ
38. หลักสูตรวิชาการที่คลัง/เจ้าพนักงานคลัง
39. หลักสูตรนายช่าง
40. หลักสูตรนายช่างไฟฟ้า
41. หลักสูตรนายช่างสำรวจ
42. หลักสูตรนายช่างเครื่องยนต์
43. หลักสูตรนายช่างเขียนแบบ
44. หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
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45. หลักสูตรเกี่ยวกับการเพิ่มความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของพนักงานเทศบาลทุกตำแหน่ง
46. หลักสูตรเกี่ยวกับการเพิ่มความรู้ให้แก่พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของลูกจ้างประจำพนักงานจ้างทุกตำแหน่ง
47. หลักสูตรเกี่ยวกับการเพิ่มความรู้สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเกี่ยวกับ
ประกันสังคมและประกันภัย
48. หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก
รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของตำแหน่ง
ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง
1

ความรู้ในด้านบัญชี

2

ความรู้ในการเป็นผู้ตรวจสอบ

3

ความรู้ในด้านงบประมาณ

4

ความรู้ในด้านการเงิน

5

ความรู้ในด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

6

ความรู้ในงานด้านระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับงานบุคคล

คำนิยาม
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการ
ทำงานในด้านบัญชี รวมทั้งการตอบรับข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานบัญชี ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน
ด้านบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนของการ
เป็นผู้ตรวจสอบ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเป็นผู้ตรวจสอบตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน
ด้านการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการ
ทำงานในด้านงบประมาณ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการ
ทำงานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการ
ทำงานในด้านการเงิน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเงิน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน
ด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการ
ทำงานในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) รวมทั้งการตอบข้อซักถาม
ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน HRD ตลอดจนการพัฒนาและ
ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้าน HRD ให้มีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการ
ทำงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานบุคคล (HRIS) รวมทั้งการ
ตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน HRIS ตลอดจนการ
พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้าน HRIS ให้มีประสิทธิภาพ
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คำนิยาม

7

ความรู้ในด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

8

ความรู้ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

9

ความรู้ในด้านการตรวจสอบ
ภายใน

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการ
ทำงานในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์(HRM) รวมทั้งการตอบข้อ
ซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน HRM ตลอดจนการพัฒนาและ
ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้าน HRMให้มีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการ
ทำงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน IT ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง
ขั้นตอนการทำงานด้าน ITให้มีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการ
ทำงานในด้านการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการพัฒนาและ
ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้านการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบ ข้อบังคับและมาตราต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ โดยการ
อ้างอิงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการ
ทำงานในด้านงานจัดซื้อ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน
ด้านจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ
ความเข้าใจในระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งการตอบ
ข้อซักถามและให้คำแนะนำกับผู้อื่นเกี่ยวกับระเบียบ คำสั่ง และ/หรือ
สัญญาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนตรงประเด็น
ความเข้าใจในความต้องการหรือความคาดหวัง และปัญหาที่เกิดขึ้นของ
ผู้อื่น รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้อื่นถึงแนวทางหรือทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
การสามารถประเมินสถานการณ์ คาดคะเนและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้น ตลอดจนการมองการณ์ไกลก่อนการตัดสินใจใด ๆ เพื่อให้การ
ตัดสินใจใด ๆ เพื่อให้การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาได้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิผลและ
มีประสิทธิภาพ
ความรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นของทีมงาน และนำเสนอความคิดเห็นของ
ตนแก่สมาชิกในทีม รวมทั้งกระตุ้นทีมงานแสดงออกถึงความเป็นผู้นำและ
พร้อมที่จะนำเสนอความคิดเห็นของตนแก่สมาชิกในทีม

10 ความรู้ในด้านกฎหมาย

11 ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

12 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/
ข้อบังคับของทางราชการ
13 การให้คำปรึกษา

14 การแก้ไขปัญหาตัดสินใจ

15 ความเป็นผู้นำ
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16 ทักษะการสอนงานและ
พัฒนางาน (Coaching
Development Skills)

17 ทักษะในการนำเสนองาน

18 การบริหารทรัพยากร

19

20

21

22

23

24

คำนิยาม
การกำหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการจากการสอนงาน
รวมทั้งสอนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอนงานที่กำหนดขึ้นโดย
พิจารณาจากความแตกต่างของผู้ถูกสอนเป็นสำคัญ ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเทคนิคการสอนงานใหม่ ๆ ให้เหมาะสมและ
บรรลุผลสำเร็จของงานรวมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะการทำงานของ
ตนเองและผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง
ความสามารถในการนำเสนอข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับกลุ่มผู้ฟัง
ในระดับที่แตกต่างกน รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้สื่อ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อประกอบการนำเสนองานได้อย่างเหมาะสม

การวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่และการคาดการณ์ถึงทรัพยากรที่จำเป็น
จะต้องนำมาใช้ในกิจกรรม หรือโครงการที่กำหนดขึ้น โดยการวางแผนเพื่อ
จัดสรรและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทักษะในการคำนวณ
ความรู้และความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการคำนวณข้อมูล รวมทั้ง
ความสามารถในการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นประเด็นย่อย ๆ
ตลอดจนการนำข้อมูลที่คำนวณได้มาใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์และ
หาแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาต่อไปได้
ความสามารถในการใช้
ความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และการ
คอมพิวเตอร์
สร้างรูปแบบของแบบฟอร์ม เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ได้ รวมถึงการดึง
ฐานข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน
อื่น ๆ ต่อไปได้
ทักษะในด้านการเงิน
การคาดการณ์และบริหารการเงินของหน่วยงานหรือทีมงาน รวมถึงการ
ควบคุมดูแลการใช้เงินให้เกิดประโยชน์และเป็นไปตามงบประมาณที่จัดสรร
ไว้
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวมหรือค้นหา
ข้อมูล รวมทั้งการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการค้นหา
และจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนกาวิเคราะห์หาข้อสรุปจากข้อมูลที่รวบรวมได้
อย่างเป็นระบบ
ทักษะในการใช้ภาษา
ความสามารถในการเลือกใช้คำพูดและสำนวนภาษาในการนำเสนองานให้
เหมาะสมกับเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้
ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสายงานของตนและสายอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
การบริหารงานสำนักงาน/
ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม เก็บและบำรุงรักษาข้อมูล เอกสาร
ธุรการ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนความต้องการขององค์กร
และหน่วยงานได้
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25 การบริหารโครงการ

26 การวิเคราะห์ทางสถิติ

27 ทักษะด้านชุมชนสัมพันธ์

28 ทักษะการบริหารงานจัดซื้อ
จัดจ้าง

29 ทักษะการติดต่อประสานงาน

30 ทักษะด้านเลขานุการ

31 ความละเอียดรอบคอบ

32 มนุษยสัมพันธ์

33 การควบคุมอารมณ์และ
บุคลิกภาพ

คำนิยาม
การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ใน
โครงการ รวมทั้งการนำแผนปฏิบัติกรดังกล่าวไปประยุกต์ใช้
(Implementation Plan) ตลอดจนการติดตามและประเมินผลความสำเร็จ
ของโครงการ
ความสามารถในกำหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติรวมทั้งสามารถนำสถิติที่เหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ ตลอดจนสามารถแปลและสรุปผลข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วย
หลักทางสถิติ
การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการพัฒนาโครงการ เพื่อก่อให้เกิดสังคม
ภายในโครงการที่มีความอบอุ่น เข้มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจน
ดูแลในเรื่องความปลอดภัยและความเรียบร้อยให้สอดคล้องต่อสภาวการณ์
ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อ
ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรกับสมาชิกโครงการเป็นอย่างดี
การอธิบายได้ถึงแนวคิด หลักการ และขั้นตอนการทำงานในด้านงานจัดซื้อ
รวมทั้งการบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อให้มีความถูกต้องทั้งในด้าน
ปริมาณ คุณภาพ ราคา ระยะเวลา และแหล่งผู้ขาย ตลอดจนการปรับปรุง
ขั้นตอนงานจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
การติดต่อเพื่อรับและส่งข้อมูล ข่าวสาร หรืองานกับผู้อื่นทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานได้ถูกต้องครบถ้วนทันตามเวลาที่กำหนด รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นถึงเทคนิคหรือวิธีการ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการจัดพิมพ์เอกสาร จดหมายโต้ตอบ อำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้บริหารขององค์กรและผู้มาติดต่องาน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรื่น
ความสามารถในการวางแผนงาน และการวิเคราะห์ถึงปัญหาหรืออุปสรรค
ที่อาจเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบข้อมูล
และรายละเอียดต่าง ๆงของตนเองและผู้อื่นได้
ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับบุคคล
ต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป้าหมายในการทำงาน
ร่วมกันและเพื่อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานและ
องค์กร
ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพที่
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของผู้อื่นได้ในสถานการณ์
หรือเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไป
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ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง
34 ความคิดสร้างสรรค์

35 ความคิดเชิงกลยุทธ์

36 ความคิดเชิงวิเคราะห์

37 การเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
38 จิตสำนึกด้านบริการ

39 ความน่าเชื่อถือได้

40 จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
สุขภาพและความปลอดภัย

คำนิยาม
การนำเสนอความคิดริเริ่มเพื่อสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ซึ่งนำไปสู่การออกแบบ
ผลงานที่มีความแปลกใหม่ ทันยุคสมัยเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและ
การขาย รวมถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร
ความเข้าใจในทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์กร
พร้อมทั้งความสามารถในการวางแผนกาดำเนินงาน และดำเนินงานให้
สอดคล้องและรับรองกับกลยุทธ์ทั้งของหน่วยงานและองค์กร
ความเข้าใจในการกำหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ หรือปัญหาที่
เกิดขึ้น รวมทั้งมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห์ และแยกแยะแจกแจง
ข้อมูลออกเป็นปัจจัยย่อย ๆ เช่น สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ได้อย่างเป็นระบบ
การตื่นตัวต่อการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
การให้ความสำคัญกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก โดยตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ ด้วย
มาตรฐานการให้บริการที่ดี
ความสามารถในการรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จ รวมทั้ง
ความสามารถในการตรวจสอบ สืบค้น และค้นหาข้อมูลและรายละเอียด
ต่าง ๆ เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรงประเด็นแก่
ผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ตระหนักในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
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4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา
วิธีการพัฒนา
เทศบาลนครอุดรธานีจะดำเนินการเองเช่นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่การสอนงานโดย
ผู้บังคับบัญชาการสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานเป็นต้นนอกจากนี้
เทศบาลนครอุดรธานีจะดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่นและดำเนินการร่วมกับเอกชนเช่นส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานที่หน่วยงานราชการอื่นหรือเอกชนเป็นผู้ดำเนินการหรือเทศบาลนคร
อุดรธานี เป็นผู้ดำเนินการและเชิญหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเช่นการเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหรือวิทยากร
กระบวนการซึ่งสามารถสรุปวิธีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรได้ดังนี้คือ
1) การปฐมนิเทศ
2) การสอนงานการให้คำปรึกษา
3) การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
4) การฝึกอบรม
5) การให้ทุนการศึกษา
6) การดูงาน
7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
ระยะเวลาในการดำเนินการพัฒนา
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
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วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา (แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 - 2566 )
เทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1. แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

1 หลักสูตรเกีย่ วกับนายกเทศมนตรี/
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
รองนายกเทศมนตรี หรือหลักสูตรอื่น ของนายกเทศมนตรี/รองนาย
ที่เกี่ยวข้อง
เทศมนตรีให้มีทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหารงานมาก
ยิ่งขึ้น
2 หลักสูตรเกีย่ วกับเลขานุการ
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
นายกเทศมนตรีหรือหลักสูตรอื่นที่
ของเลขานายกเทศมนตรีให้มี
เกี่ยวข้อง
ทักษะความรู้และความเข้าใจใน
การทำงานมากยิ่งขึ้น
3 หลักสูตรเกีย่ วกับประธาน/รอง
เพื่อพัฒนาระบบทำงานของ
ประธานสภาเทศบาลหรือหลักสูตรอื่น ประธานสภา/รองประธานสภา ให้
ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ ทักษะความรู้และความ
เข้าใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น
4 หลักสูตรเกีย่ วกับสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
สมาชิกสภาเทศบาลให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
ทำงานมากยิ่งขึ้น
5 หลักสูตรเกีย่ วกับเลขานุการสภา
เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของ
เทศบาลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาเทศบาลให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
ทำงานมากยิ่งขึ้น

ปี 256๔
(จำนวนคน)
2

ปีงบประมาณ
ปี 2565
(จำนวนคน)
1

ปี 2566
(จำนวนคน)
1

เลขานุการนายกเทศมนตรี
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

-

/

ประธานสภาหรือรอง
ประธานสภาได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

-

/

สมาชิกสภาเทศบาลได้รับ
การฝึกอบรม1 ครั้ง/ปี

8

8

8

/

เลขานุการสภาเทศบาลได้
เข้ารับอบรมอย่างน้อย 1
ครั้ง/ปี

1

-

-

/

การดำเนินการ
นายกเทศมนตรี/
นายกเทศมนตรีได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

ลักษณะการฝึกอบรม
เทศบาล
ส่งฝึกอบรมกับ
ดำเนินการเอง หน่วยงานอื่น
/
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2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

ปี 256๔
(จำนวนคน)
-

ปี 2566
(จำนวนคน)
-

ลักษณะการฝึกอบรม
เทศบาล
ส่งฝึกอบรมกับ
ดำเนินการเอง หน่วยงานอื่น
/

1 หลักสูตรเกีย่ วกับ ปลัดเทศบาล /
รองปลัดเทศบาลหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

ปลัดเทศบาล / รอง
ปลัดเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม1 ครั้ง/ปี

2

บริหารงานคลัง ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปu

1

-

-

/

บริหารงานช่าง ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

บริหารงานสาธารณสุขได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

บริหารการศึกษาได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

3

4

5

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของปลัดเทศบาล / รอง
ปลัดเทศบาลให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงาน
มากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงานการ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
คลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ของนักบริหารงานคลัง ได้มีความรู้
ทักษะความเข้าใจ ในการ
บริหารงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงานช่าง เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ของนักบริหารงานช่าง ได้มีความรู้
ทักษะความเข้าใจ ในการ
บริหารงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงาน
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
สาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่
ของนักบริหารงานสาธารณสุขได้มี
เกี่ยวข้อง
ความรู้ ทักษะความเข้าใจ ในการ
บริหารงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ของนักบริหารงานการศึกษา ได้มี
ความรู้ ทักษะความเข้าใจ ในการ
บริหารงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น

การดำเนินการ

ปีงบประมาณ
ปี 2565
(จำนวนคน)
1
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2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

ปี 256๔
(จำนวนคน)
1

ปี 2566
(จำนวนคน)
1

ลักษณะการฝึกอบรม
เทศบาล
ส่งฝึกอบรมกับ
ดำเนินการเอง หน่วยงานอื่น
/

6 หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงาน
สวัสดิการสังคมหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

บริหารงานสวัสดิการสังคม
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

7

บริหารงานทั่วไปได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

8

9

10

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ได้มีความรู้ ทักษะความเข้าใจ ใน
การบริหารงานในหน้าที่ ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงานทั่วไป เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ของนักบริหารงานทั่วไป ได้มี
ความรู้ทักษะความเข้าใจ ในการ
บริหารงานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับบุคลากรหรือ
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที่
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
บริหารงานทะเบียนและบัตรหรือ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงานเทศกิจ/ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
เจ้าหน้าที่เทศกิจหรือหลักสูตรอื่นที่ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
เกี่ยวข้อง
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น

การดำเนินการ

ปีงบประมาณ
ปี 2565
(จำนวนคน)
1

/
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2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

ปี 256๔
(จำนวนคน)
1

ปี 2566
(จำนวนคน)
1

ลักษณะการฝึกอบรม
เทศบาล
ส่งฝึกอบรมกับ
ดำเนินการเอง หน่วยงานอื่น
/
/

11 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการจัดเก็บ
รายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

12

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

13

14

15

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการคลังหรือ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ภายในหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับวิศวกรโยธาหรือ
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับสถาปนิกหรือ
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น

การดำเนินการ

ปีงบประมาณ
ปี 2565
(จำนวนคน)
1
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2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

16 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการ
สุขาภิบาลหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
17 หลักสูตรเกีย่ วกับพยาบาลวิชาชีพ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

18 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการส่งเสริม
สุขภาพหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง

19 หลักสูตรเกีย่ วกับนายสัตวแพทย์ /
สัตวแพทย์ หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
20 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปี 256๔
(จำนวนคน)
1

ปีงบประมาณ
ปี 2565
(จำนวนคน)
1

ปี 2566
(จำนวนคน)
1

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

วัตถุประสงค์

การดำเนินการ

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

ลักษณะการฝึกอบรม
เทศบาล
ส่งฝึกอบรมกับ
ดำเนินการเอง หน่วยงานอื่น
/
/

41
2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

21 หลักสูตรเกีย่ วกับศึกษานิเทศก์หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

22 หลักสูตรเกีย่ วกับสันทนาการหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

23 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการเกษตร
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

24 หลักสูตรเกีย่ วกับนิติกรหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง

25 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการ
ประชาสัมพันธ์หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 256๔
(จำนวนคน)
1

ปีงบประมาณ
ปี 2565
(จำนวนคน)
1

ปี 2566
(จำนวนคน)
1

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

วัตถุประสงค์

การดำเนินการ

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

ลักษณะการฝึกอบรม
เทศบาล
ส่งฝึกอบรมกับ
ดำเนินการเอง หน่วยงานอื่น
/
/
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2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

ปี 256๔
(จำนวนคน)
1

ปี 2566
(จำนวนคน)
1

ลักษณะการฝึกอบรม
เทศบาล
ส่งฝึกอบรมกับ
ดำเนินการเอง หน่วยงานอื่น
/
/

26 หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที่วเิ คราะห์
นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

27

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

28

29

30

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับนักพัฒนาชุมชน
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที/่
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
เจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่น ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
ที่เกี่ยวข้อง
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที/่
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
เจ้าพนักงานทะเบียนหรือหลักสูตรอื่น ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
ที่เกี่ยวข้อง
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที/่
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
สาธารณภัยหรือหลักสูตรอื่น
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น

การดำเนินการ

ปีงบประมาณ
ปี 2565
(จำนวนคน)
1
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2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

31 หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที่ /
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
32 หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที่ /
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
33 หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที่ /
เจ้าพนักงานพัสดุหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
34 หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที/่
เจ้าพนักงาน คลังหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
35 หลักสูตรเกีย่ วกับช่างไฟฟ้า/นายช่าง
ไฟฟ้าหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปี 256๔
(จำนวนคน)
1

ปีงบประมาณ
ปี 2565
(จำนวนคน)
1

ปี 2566
(จำนวนคน)
1

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

วัตถุประสงค์

การดำเนินการ

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

ลักษณะการฝึกอบรม
เทศบาล
ส่งฝึกอบรมกับ
ดำเนินการเอง หน่วยงานอื่น
/
/
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2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

36 หลักสูตรเกีย่ วกับนายช่างสำรวจหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

37 หลักสูตรเกีย่ วกับนายช่างเครื่องยนต์
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

38 หลักสูตรเกีย่ วกับนายช่างเขียนแบบ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

39 หลักสูตรเกีย่ วกับช่างโยธา/นายช่าง
โยธาเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
40 หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที/่
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปี 256๔
(จำนวนคน)
1

ปีงบประมาณ
ปี 2565
(จำนวนคน)
1

ปี 2566
(จำนวนคน)
1

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

วัตถุประสงค์

การดำเนินการ

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

ลักษณะการฝึกอบรม
เทศบาล
ส่งฝึกอบรมกับ
ดำเนินการเอง หน่วยงานอื่น
/
/
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2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

41 หลักสูตรเกีย่ วกับครูผู้ดูแลเด็กหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

42 หลักสูตรเกีย่ วกับลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้างแต่ละตำแหน่งหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

การดำเนินการ

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับ แต่ละ
ตำแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ดียิ่งขึ้น

พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

ปี 256๔
(จำนวนคน)
1

ปีงบประมาณ
ปี 2565
(จำนวนคน)
1

ปี 2566
(จำนวนคน)
1

1

1

1

ลักษณะการฝึกอบรม
เทศบาล
ส่งฝึกอบรมกับ
ดำเนินการเอง หน่วยงานอื่น
/
/

/

/
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รายละเอียดแผนการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลนครอุดรธานี
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่อให้นักงานเทศบาลทุกคน
ทุกตำแหน่งได้รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา 3 ปี

แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาด้านบุคลากร
1. ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะทำให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์
และทัศนคติทดี่ ีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้
หลักสูตร ดังนี้
- ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัตริ าชการ
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
- ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตำแหน่ง
- ด้านการบริหาร
- ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. สนับสนุนให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำพนักงาน
จ้างสมาชิกสภาเทศบาลผู้บริหารและประชาชนได้มี
โอกาสทัศนะศึกษาดูงานตามโครงการต่างๆเพื่อให้มี
โอกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็น

วิธีการ

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ

ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ให้คำปรึกษา
และอื่นๆ

ปีงบประมาณ
256๔ - 2566

งบเทศบาล

- ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงาน

ปีงบประมาณ
256๔-2566

งบเทศบาล

หมายเหตุ
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่อให้นักงานเทศบาลทุกคน
ทุกตำแหน่งได้รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา 3 ปี

แผนงาน/โครงการ

วิธีการ

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ

การพัฒนาด้านจริยธรรมคุณธรรม
1. ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างมีคุณภาพมีความรู้
ความสามารถและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเหมาะสม
2. การจัดทำประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
3. การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม
4. มีการพัฒนาจิตสำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเมืองยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขวางตัวเป็นการทางการเมือง

ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ให้คำปรึกษา
และอื่นๆ
- วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ

ปีงบประมาณ
256๔ - 2566

งบเทศบาล

การพัฒนาด้านอื่นๆ
1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลาลดขั้นตอน
ในการทำงานการปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
2. ให้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานและ
เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการทำงาน
3. ส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรม 5 ส

ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- การสอนงาน/ให้คำปรึกษา
และอื่นๆ
- ปรับปรุงสถานที่ทำงานและ
สถานที่บริการประชาชน

ปีงบประมาณ
256๔ - 2566

งบเทศบาล

หมายเหตุ
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บัญชีการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 256๔ – 2566
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
(O.D.) ในสังกัด

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต
จำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

เป้าหมาย
งบประมาณ
พนักงานเทศบาล
เพื่อพัฒนาความรู้และ
พนักงานเทศบาล/ 300,000.ประสิทธิภาพในการ
พนักงานครู/
ปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง/
ลูกจ้างประจำ
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง บุคลากรในสังกัด 400,000.คุณธรรมและจริยธรรม ทุกคน
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนัก
ปลัดเทศบาล

สำนัก
ปลัดเทศบาล

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ดำเนินการ
ปีงบประมาณ ได้รับความรู้และนำมา
256๔ ประยุกต์ใช้ในการ
2566
ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ปีงบประมาณ บุคลากรมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
25๖๔ ปฏิบัติงานเพื่อบริการ
2566
ประชาชนและ
ดำเนินชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข
1,000,000. ปีงบประมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการนำ
ความรู้ที่ได้รับมาใช้ใน
256๔ การทำงานในองค์กรได้
2566
อย่างดี

2 โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม
คุณธรรมและจริยธรรมฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจำ

จำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

3 โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา
เทศบาล

จำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

เพื่อนำความรู้ทไี่ ด้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

คณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภา
เทศบาล

4 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมผู้บริหาร
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก)

จำนวนครั้งใน
การเข้ารับการ
ฝึกอบรม/สัมมนา

เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการทำงาน
ของผู้บริหาร

พนักงานเทศบาล
ในตำแหน่ง
ผู้บริหารทุกคน

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร

5 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมพนักงาน จำนวนครั้งใน
เทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงาน การเข้ารับการ
จ้าง
ฝึกอบรม/สัมมนา
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก)

เพื่อพัฒนาความรู้และ
การปฏิบัติงานในหน้าที่

พนักงาน/ลูกจ้าง/
พนักงานจ้างทุกคน

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร

ปีงบประมาณ มีความรู้และวิสัยทัศน์
ในการทำงานเพิ่มมาก
256๔ ขึ้น
2566

สำนัก
ปลัดเทศบาล

การติดตามและ
ประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อผู้บังคับบัญชา
ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อผู้บังคับบัญชา

ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อผู้บังคับบัญชา
ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อผู้บังคับบัญชา

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอก
ที่ดำเนินการ
ปีงบประมาณ มีความรู้และปฏิบัติงาน ทุกส่วนราชการ
ทดสอบตาม
และหน่
ว
ยงาน
ในหน้
า
ที
ไ
่
ด้
อ
ย่
า
งมี
256๔ แบบที่กำหนด
ภายนอก
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพเพิ
ม
่
ขึ
น
้
2566
และรายงานผล
ที่ดำเนินการ
ต่อผู้บังคับบัญชา
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ตัวชี้วัดระดับ
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
จำนวนบุคลากร
เพื่อยกระดับความรู้
ที่ได้รับการสนับสนุน ความสามารถของ
บุคลากรให้สูงขึ้น

เป้าหมาย
ระยะเวลา
งบประมาณ
พนักงานเทศบาล
ดำเนินการ
ตามจำนวน
เป็นไปตาม ปีงบประมาณ
พนักงานที่ผ่านการ รายจ่ายของ 256๔ - 256
แต่ละ
๖
ประเมินและได้รับ
หลั
ก
สู
ต
ร
การคัดเลือกให้
ศึกษาต่อ
เป็นไปตาม ปีงบประมาณ
บุคลากรในสังกัด
รายจ่ายของ
กองการศึกษา
256๔ แต่ละ
2566
หลักสูตร

ที่

โครงการ

6

โครงการสนับสนุนการศึกษาให้
ศึกษาต่อในระดับป.ตรีและป.โท

7

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

จำนวนครั้งในการ
เข้ารับการอบรม/
พัฒนา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทักษะประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการศึกษา

8

โครงการตรวจติดตามการ
ดำเนินงานของส่วนราชการ
ภายในด้านแผนงานงบประมาณ

จำนวนครั้งใน
การดำเนินการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี

บุคลากรในสังกัด
กองคลัง

-

9

โครงการจัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และการมีส่วนร่วมในการจัดทำ
งบประมาณของเทศบาล

จำนวนครั้งใน
การดำเนินการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และการมีส่วนร่วมในการ
จัดทำงบประมาณของ
เทศบาล

บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
ในการจัดทำ
งบประมาณของ
เทศบาล

30,000.-

หน่วยงานที่ การติดตามและ
รับผิดชอบ
ประเมินผล
ผู้เข้ารับการศึกษามี
สำนัก
ทดสอบตาม
ความรู้ความสามารถ
ปลัดเทศบาล แบบที่กำหนด
เพิ่มขึ้นและเทศบาลมี
และรายงานผล
บุคลากรที่มีคุณภาพใน
ต่อผู้บังคับบัญชา
การปฏิบัติงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
ทักษะและ
ประสบการณ์ในการ
จัดการด้านการศึกษา
ปีงบประมาณ พนักงานได้รับความรู้
และสามารถจัดเก็บ
256๔ ภาษีได้ตามเป้าหมาย
2566

สำนัก
การศึกษา

สำนักการ
คลัง

ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อผู้บังคับบัญชา

ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อผู้บังคับบัญชา
ปีงบประมาณ มีความรู้และปฏิบัติงาน
ทุกส่วน
ทดสอบตาม
ในหน้าที่ได้อย่างมี
ราชการ
256๔ แบบที่กำหนด
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพเพิ
ม
่
ขึ
น
้
2566
ที่ดำเนินการ และรายงานผล
ต่อผู้บังคับบัญชา

50

5 งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา
งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564, 2565 และ 2566 หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ และเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

6 การติดตามและประเมินผล
เทศบาลนครอุดรธานีจะจัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงานเทศบาลเพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จของการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนาโดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนาดังนี้
1. การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบก่อน - หลังและแบบสอบถามติดตามการประเมินผล
ภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง
2. การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
ของผู้เข้ารับการพัฒนา
3. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาเช่นในกรณี
ที่เทศบาลนครอุดรธานีส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด
บทสรุป
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครอุดรธานีสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข
เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด อุดรธานีตลอดจนแนวนโยบาย
และยุทธศาสตร์ต่างๆประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอนอาจเป็นเหตุให้การพัฒ นาบุคลากรบาง
ตำแหน่งที่จำเป็นได้รับการพัฒนามากกว่าและภารกิจบางประการที่ ไม่มีความจำเป็นอาจต้องทำการยุบหรือปรับ
โครงสร้างหน่ วยงานใหม่ให้ ครอบคลุมภารกิจต่างๆให้ ส อดคล้ องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ ท้องถิ่นให้ มากที่สุ ด
บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ

