
1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาพนักงานเทศบาลเป�นข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีต�อง

ปฏิบัติอยู"ตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให�กับบุคลากรภายในหน"วยงานอย"างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
กระบวนการฝ,กอบรมเป�นกระบวนการหนึ่งท่ีทำให�มีการเปลี่ยนแปลงด�านพฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากร 
ให�สามารถปฏิบัติงานได�อย"างดีข้ึนสามารถปฏิบัติงานได�อย"างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงถือว"าการ
พัฒนาบุคลากรเป�นสิ่งสำคัญท่ีจะนำพาเทศบาลเมืองเดชอุดม ไปสู"วิสัยทัศน6เป7าหมายตามท่ีเทศบาลกำหนด 

สำนักงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส"วนท�องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ได�จัดทำแผน
ยุทธศาสตร6การบริหารทรัพยากรบุคคลส"วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส"วนท�องถ่ิน เรื่อง ยุทธศาสตร6การบริหารทรัพยากรบุคคลส"วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2561 – 2565 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2561 ตามมติในการประชุมครั้งท่ี 5/2561 เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 ซ่ึงประกอบไปด�วยวิสัยทัศน6 พันธกิจ เป7าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร6 โดยมีวัตถุประสงค6
เพ่ือให�องค6กรปกครองส"วนท�องถ่ินบริหารทรัพยากรบุคคลให�เป�นไปตามแนวนโยบายภาครัฐ มีความทันสมัย 
โปร"งใส เป�นธรรม และเป�นมืออาชีพ สามารถพัฒนาท�องถ่ิน และประชาชนให�ก�าวหน�าอย"างยั่งยืน ก"อให�เกิด
ประโยชน6ต"อการพัฒนาองค6กรปกครองส"วนท�องถ่ินให�มีความเข�มแข็ง ประกอบการนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วฉับพลัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการ
กระจายอำนาจให�แก"องค6กรปกครองส"วนท�องถ่ินรวมท้ังแนวคิดการเป�นหน"วยงานสมัยใหม"ท่ีกะทัดรัดและมี
ประสิทธิภาพ ท้ังการเสริมสร�างธรรมาภิบาล เพ่ือให�องค6กรปกครองส"วนท�องถ่ินและหน"วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องใช�
เป�นเครื่องมือในการพัฒนาได�อย"างเป�นระบบและได�มาตรฐานเดียวกัน อันจะส"งผลให�ข�าราชการส"วนท�องถ่ิน มี
คุณภาพและคุณธรรมอย"างแท�จริง 

โดยคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส"วนท�องถ่ินได�เล็งเห็นความสำคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ินให�ก�าวหน�า และบุคลากรของ
ท�องถ่ินให�เป�นผู�มีศักยภาพสูง จึงมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร6การบริหารทรัพยากรบุคคลส"วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2561 
– 2565 โดยหลักคือ “ข�าราชการส�วนท�องถ่ินมีสมรรถนะสูง เน�นคุณธรรมและศักยภาพเป)นเลิศ เพ่ือการ
พัฒนาท�องถ่ินตามนโยบาย Thailand 4.0” โดยมีเป7าหมายคือการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลขององค6กร
ปกครองส"วนท�องถ่ินได�รับการพัฒนาให�ทันสมัย สอดคล�องกับนโยบายชาติว"าด�วย Thailand 4.0 สามารถ
ขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือนโยบายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องต"อการพัฒนาท�องถ่ิน บุคลากรได�รับการ
พัฒนาอย"างครอบคลุม และเป�นมืออาชีพ สามารถเป�นท่ีพ่ึงและสร�างความเชื่อม่ันให�ประชาชนในท�องถ่ินได�
อย"างยั่งยืน 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ6และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ส"วนท่ี ๔ เรื่อง การพัฒนา
พนักงานเทศบาล ข�อ ๒๙๙ กำหนดให�เทศบาลจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ทักษะ 
ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให�ปฏิบัติหน�าท่ีราชการในตำแหน"งนั้นได�อย"างมีประสิทธิภาพ ใน
การจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต�องกำหนดตามกรอบของแผนแม"บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด โดยให�กำหนดเป�นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมี
ระยะเวลา ๓ ปY ตามกรอบของแผนอัตรากำลังของเทศบาล 

จากหลักการและเหตุผลดังกล"าว เทศบาลเมืองเดชอุดม จึงได�จัดทำแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ๓  ปY รอบปYงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66  ข้ึน โดยสอดคล�องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปY รอบ
ปYงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
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2. เป9าหมายการพัฒนา 
  2.1 วิสัยทัศน6 พันธกิจ และเป7าหมายของการพัฒนาบุคลากร 
         วิสัยทัศน:  
         มุ"งพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองเดชอุดม ให�มีสมรรถนะ มีคุณธรรม มีจริยธรรม มี
ความก�าวหน�าและมีความสุข 
                  พันธกิจ 

1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให�มีความสามารถด�านการบริหารจัดการภารกิจท่ีรับผิดชอบ 
2. สร�างเสริมวัฒนธรรมและพฤติกรรมท่ีสนับสนุนต"อวิสัยทัศน6 พันธกิจของเทศบาลเมืองเดช

อุดม 
3. ส"งเสริมการเรียนรู�อย"างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป�นกลยุทธ6หลัก 
4. พัฒนาผู�บังคับบัญชาและผู�บริหาร ให�มีทักษะการจัดการและภาวะผู�นาท่ีเป�นเลิศ 

                  เป9าหมาย 
   1. บุคลากรมีสมรรถนะ เก่ียวกับ การคิดวิเคราะห6,การใช�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ
บริหารจัดการและใช�ประโยชน6จากข�อมูล 
   2. บุคลากรสามารถท่ีจะติดตามและประเมินผลข�อมูล แผนงาน/โครงการและให�
ข�อเสนอแนะคาปรึกษาแก"หน"วยงานและผู�เก่ียวข�อง 
   3. พัฒนาคุณภาพชีวิตด�านสุขภาพกายสุขภาพจิต บุคลากรมีจิตสานึกการเป�นข�าราชการท่ีดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
   4. มีช"องทางหรือมีสื่อการเรียนรู�ท่ีหลากหลายท่ีบุคลากรสามารถเข�าถึงได�โดยสะดวกท่ัวถึง 
   5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข"ายสนับสนุนการเรียนรู�ของบุคลากรภายใน 
   6. บุคลากรได�รับการปลูกฝ]งการทำงานแบบเครือข"ายและขยายให�เป�นวัฒนธรรมองค6กร 
   7. บุคลากรมีองค6ความรู�การทางานแบบเครือข"าย โดยการบูรณาการร"วมกับภาคีเครือข"าย 
   8. บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู�และการติดต"อสื่อสารระหว"างเครือข"ายได�อย"างมี
ประสิทธิภาพ 
   9. บุคลากรสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงข�อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
   10. บุคลากรมีความรู�เก่ียวกับระเบียบกฎหมาย ข�อสั่งการอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานใน
หน�าท่ี 
   11. บุคลากรมีความรู�ด�านวัฒนธรรมท�องถ่ิน ภาษาท�องถ่ินเพ่ือประโยชน6ต"อการปฏิบัติงาน
ในพ้ืนท่ี 
   12. บุคลากรมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของตัวเอง 
   13. บุคลากรมีจิตบริการ 

14. บุคลากรมีความรอบรู�ในการคิดวิเคราะห6และจัดทาข�อเสนอแนะเชิงนโยบายและจัดทา
รายงานต"างๆ ได�อย"างถูกต�อง ตรงประเด็น 

   15. บุคลากรมีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานและสร�างเครือข"ายในการปฏิบัติงาน
ท่ีเข�มแข็ง 
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           เทศบาลเมืองเดชอุดม กำหนดเป7าหมายการพัฒนาพนักงานเทศบาล จะต�องเข�ารับการ
อบรมหรือฝ,กอบรมท่ีมีเนื้อหาสอดคล�องกับตำแหน"งหรือมาตรฐานกำหนดตำแหน"ง ทุกตำแหน"ง (ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปY พ.ศ. 2564 – 2566 ดังนี้ 
   นักบริหารงานท�องถ่ิน จำนวน 2 อัตรา (1 สายงาน) 
   1. ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม (นักบริหารงานท�องถ่ิน ระดับกลาง)   จำนวน  1  อัตรา 
  2. รองปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม (นักบริหารงานท�องถ่ิน ระดับกลาง) จำนวน  1  อัตรา 
  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 17 อัตรา (12 สายงาน) 
  1. หัวหน�าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) จำนวน  1  อัตรา 
  2. หัวหน�าฝaายอำนวยการ  (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต�น)  จำนวน  1  อัตรา 
  3. หัวหน�าฝaายปกครอง (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต�น)  จำนวน  1  อัตรา 
  4. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปก./ชก.)   จำนวน  1  อัตรา 
  5. นิติกร (ปก./ชก.)      จำนวน  1  อัตรา 
  6. นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.)     จำนวน  1  อัตรา 
  7. นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)     จำนวน  1  อัตรา 
  8. นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)     จำนวน  1  อัตรา 
  9. นักวิเคราะห6นโยบายและแผน (ปก./ชก.)    จำนวน  1  อัตรา 
  10. นักป7องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)   จำนวน  1  อัตรา 
  11. เจ�าพนักงานป7องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)  จำนวน  2  อัตรา 
  12. เจ�าพนักงานเทศกิจ (ปง./ชง)     จำนวน  1  อัตรา 
   13. เจ�าพนักงานทะเบียน (ปง./ชง)    จำนวน  2  อัตรา 
   14. เจ�าพนักงานธุรการ (ปง./ชง)     จำนวน  2  อัตรา 
  สังกัดกองคลัง จำนวน 10 อัตรา (9 สายงาน) 
    1. ผู�อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)  จำนวน  1  อัตรา 
  2. หัวหน�าฝaายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต�น)  จำนวน  1  อัตรา 
  3. หัวหน�าฝaายพัฒนารายได� (นักบริหารงานคลัง ระดับต�น)  จำนวน  1  อัตรา 
  4. นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)     จำนวน  1  อัตรา 
  5. นักวิชาการจัดเก็บรายได� (ปก./ชก.)    จำนวน  1  อัตรา 
  6. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.ชก.)    จำนวน  1  อัตรา 
  7. เจ�าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)     จำนวน  1  อัตรา 
  8. เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� (ปง./ชง.)    จำนวน  1  อัตรา 
  9. เจ�าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)    จำนวน  1  อัตรา 
  10. เจ�าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)     จำนวน  1  อัตรา 
  สังกัดกองช�าง จำนวน 6 อัตรา (3 สายงาน) 
  1. ผู�อำนวยการกองช"าง (นักบริหารงานช"าง ระดับต�น)  จำนวน  1  อัตรา 
   2. หัวหน�าฝaายแบบแผนและก"อสร�าง (นักบริหารงานช"าง ระดับต�น) จำนวน  1  อัตรา 
  3. นายช"างโยธา (ปง./ชง.)     จำนวน  3  อัตรา 
   4. เจ�าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)     จำนวน  1  อัตรา 
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   สังกัดกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม จำนวน 8 อัตรา (8 สายงาน) 
   1. ผู�อำนวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง) จำนวน  1  อัตรา 
   2. หัวหน�าฝaายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต�น)   จำนวน  1  อัตรา 
  3. นายสัตวแพทย6 (ปก./ชก.)        จำนวน  1  อัตรา 
  4. นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)       จำนวน  1  อัตรา 
  5. นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก./ชก.)       จำนวน  1  อัตรา 
  6. พยาบาลวิชาชีพ (ปก./ชก.)        จำนวน  1  อัตรา 
  7. เจ�าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)       จำนวน  1  อัตรา 
  8. เจ�าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)        จำนวน  1  อัตรา 
  สังกัดกองการศึกษา จำนวน 4 อัตรา (4 สายงาน) 
   1. ผู�อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับกลาง) จำนวน  1  อัตรา 
   2. หัวหน�าฝaายแผนงานและโครงการ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต�น) จำนวน  1  อัตรา 
   3. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)     จำนวน  1  อัตรา 
  4. เจ�าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)     จำนวน  1  อัตรา 
      โดยจะต�องเข�ารับการฝ,กอบรม ไม"ต่ำกว"าร�อย 90 จากจำนวนสายงานท้ังหมด 33 
สายงาน (30 สายงาน) และต�องดำเนินการให�สอดคล�องตามข�อกำหนดดังนี้ 
    1) ตำแหน"งผู�เข�ารับการอบรมหรือฝ,กอบรมกับโครงการท่ีอบรมหรือฝ,กอบรม ต�องมี
ลักษณะงานท่ีสัมพันธ6กับหน�าท่ีในความรับผิดชอบของตนเอง และหน"วยงานท่ีจัดฝ,กอบรมหรือจัดโครงการ
ฝ,กอบรม ให�พิจารณาเฉพาะหลักสูตรท่ีกระทรวงท่ีกระทรวงมหาดไทย กรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถ่ิน สำนักงานท�องถ่ินจังหวัด และให�หมายรวมถึงกระทรวง กรมอ่ืน ท้ังนี้ ไม"ให�
หมายความรวมถึงองค6กรปกครองส"วนท�องถ่ินหรือสถาบันการศึกษาซ่ึงเป�นผู�จัด  
    2) ผู�เข�ารับการอบรมหรือฝ,กอบรม จะต�องสรุปผลการอบรมหรือฝ,กอบรมรายงาน
ผู�บังคับบัญชาทราบ หรือกรณีท่ีองค6กรปกครองส"วนท�องถ่ินจัดอบรมเอง จะต�องมีหลักฐานรายงานสรุปผลการ
ฝ,กอบหรือฝ,กอบรายงานผู�บริหารทราบ (แบบรายงานการอบรมของเทศบาลเมืองเดชอุดม) 
    3) นำความรู�ทีได�รับจากการอบรมหรือฝ,กอบรมไปประยุกต6ใช� เพ่ือปรับปรุง 
พัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือมีนวัตกรรม โครงการเพ่ือเน�นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย"างเป�น
รูปธรรม (ให�ลงรายละเอียดในรายงานการเข�ารับการอบรมหรือการฝ,กอบรม ว"าได�ประโยชน6อะไรจากการ
ฝ,กอบรม และจะสามารถนำความรู�ท่ีได�รับจากการฝ,กอบรมไปใช�ประโยชน6ในการปฏิบัติราชการได�อย"างไร) 
  2.2 การวิเคราะห:อัตรากำลังท่ีมี 
         การวิเคราะห6สภาวะแวดล�อม (SWOT Analysis) เป�นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ6 สําหรับองค6กร ซ่ึงช"วยผู�บริหารกําหนด จุดแข็ง และจุดอ"อน ขององค6กร จากสภาพแวดล�อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล�อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากป]จจัย ต"าง ๆ ต"อการทํางาน
ขององค6กร การวิเคราะห6 SWOT Analysis เป�นเครื่องมือในการวิเคราะห6สถานการณ6  เพ่ือให� ผู�บริหารรู�จุด
แข็ง  จุดอ"อน  โอกาส  และอุปสรรค6ขององค6กร ซ่ึงจะช"วยให�ทราบว"าองค6กรได�เดินทางมาถูกทิศและไม" หลง
ทาง  นอกจากนี้ยังบอกได�ว"าองค6กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป7าหมายได�ดีหรือไม"  ม่ันใจได�อย"างไรว"าระบบการ 
ทํางานในองค6กรยังมีประสิทธิภาพอยู" มีจุดอ"อนท่ีจะต�องปรับปรุงอย"างไร  ซ่ึงการวิเคราะห6สภาวะแวดล�อม  
SWOT Analysis มีป]จจัยท่ีควรนํามาพิจารณา  2  ส"วน  ดังนี้    
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1. ปGจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได�แก� 
1.1 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด"นหรือจุดแข็ง ซ่ึงเป�นผลมาจากป]จจัย

ภายใน เป�นข�อดีท่ี เกิดจากสภาพแวดล�อมภายในองค6กร เช"น จุดแข็งด�านส"วน
ประสม จุดแข็งด�านการเงิน จุดแข็งด�านการผลิต จุดแข็งด�านทรัพยากรบุคคล 
องค6กรจะต�องใช�ประโยชน6จากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ6                       

1.2 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด�อยหรือจุดอ"อน ซ่ึงเป�นผลมาจาก
ป]จจัยภายใน  เป�น ป]ญหาหรือข�อบกพร"องท่ีเกิดจากสภาพแวดล�อมภายใน
ต"างๆ ขององค6กร ซ่ึงองค6กรจะต�องหาวิธีในการแก�ป]ญหานั้น     

2. ปGจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได�แก� 
2.1 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส  เป�นผลจากการท่ีสภาพแวดล�อม 

ภายนอกขององค6กรเอ้ือประโยชน6หรือส"งเสริมการ ดําเนินงานขององค6กร 
โอกาสแตกต"างจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้น เป�นผลมาจากสภาพแวดล�อม
ภายนอก แต"จุดแข็งนั้นเป�นผลมาจากสภาพแวดล�อมภายใน  ผู�บริหารท่ีดี
จะต�องเสาะ แสวงหาโอกาสอยู"เสมอ และใช�ประโยชน6จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค  เป�นข�อจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดล�อม 
ภายนอก ซ่ึงการบริหารจําเป�นต�องปรับกลยุทธ6ให�สอดคล�องและพยายามขจัด
อุปสรรค ต"างๆ ท่ีเกิดข้ึนให�ได�จริง 

  ผลการวิเคราะห6ศักยภาพ เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในป]จจุบัน และโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของของท�องถ่ินด�วยเทคนิค  SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ"อน โอกาส และอุปสรรค)เพ่ือให�
การกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลเมืองเดชอุดมเป�นไปด�วยความถูกต�อง ชัดเจน และเกิด
ประโยชน6สูงสุดนั้น จำเป�นอย"างยิ่งท่ีจะต�องมีการวางแผนกลยุทธ6 โดยใช�เทคนิค SWOT ANALYSIS ซ่ึงจากการ
เทศบาลเมืองเดชอุดม  ได�ประเมินสถานภาพการพัฒนาในป]จจุบันและความเป�นไปได�ในโอกาสการพัฒนาใน
อนาคต  โดยได�ประเมินจาก 
  ป]จจัยภายนอก  ได�แก" การวิเคราะห6ด�านการเมือง ด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม วัฒนธรรม และ
ด�านเทคโนโลยี ท่ีมีผลต"อการพัฒนาของเทศบาลเมืองเดชอุดม   
  ป]จจัยภายใน ได�แก" การวิเคราะห6กระบวนการบริหารจัดการ ศักยภาพคณะผู�บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล  และพนักงานเทศบาล  วัฒนธรรมองค6การ และป]ญหาความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ี   

โดยสามารถสรุปเป�นจุดแข็ง จุดอ"อน อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาของเทศบาลเมือง   
เดชอุดม  ได�ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength  :  S ) 
(1) เป�นศูนย6กลางการบริหารการปกครอง ธุรกิจ ท"องเท่ียว การบริการต"างๆการเงิน การ

ธนาคาร 
(2) มีอิสระภายใต�กรอบของกฎหมายและนโยบายของชาติ 
(3) เป�นระบบการให�บริการท่ีสมบูรณ6ในตัวเอง 
(4) มีอำนาจในการจัดเก็บภาษี 
(5) มีการบริหารจัดการท่ีเบ็ดเสร็จ  
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จุดอ�อน  (Weakness : W) 
(1) มีรายได�ไม"เพียงพอ การจัดเก็บรายได�ไม"ครอบคลุมและท่ัวถึง 
(2) ขาดบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถเฉพาะด�าน  
(3) การบริการข้ันพ้ืนฐานยังไม"ครอบคลุมและได�มาตรฐาน เช"น ถนน ระบบระบายน้ำ 

สถานท่ี 
จำหน"ายสินค�า ฯลฯ 

(4) ขาดสิ่งจูงใจในการส"งเสริมการท"องเท่ียว ไม"มีแหล"งผลิตสินค�า และบริการท่ีครอบคลุม 
(5) ขาดสำนึกรับผิดชอบ  
(6) ขาดการวางแผนงานอย"างเป�นระบบ 
โอกาส (Opportunity :  O ) 
(1)  มีโครงการท่ีอาจได�รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล  
(2)  ความเป�นศูนย6กลางทางการบริหาร การปกครอง ธุรกิจ การบริการต"างๆ การเงิน  
(3)  มีอิสระภายใต�กรอบของกฎหมายและนโยบายของชาติ 
(4)  งบประมาณเพ่ิมข้ึนตามท่ีกฎหมายกำหนด 
(5)  มีเส�นทางผ"านไปสู"แหล"งท"องเท่ียวอ่ืนท่ีอยู"นอกเขต 

อุปสรรค  (Threat : T) 
(1)  งบประมาณไม"เพียงพอ 
(2)  ขาดการวางแผนอย"างเป�นระบบ 
(3)  ขาดการสนับสนุนและการพัฒนาอย"างต"อเนื่อง 
(4)  ขาดบุคลากรท่ีจะปฏิบัติงานในด�านต"างๆ อย"างครบถ�วน 
(5)  ความไม"ต"อเนื่องของการปฏิบัติงาน ของผู�บริหารและสมาชิกสภา 
ปGจจัยภายใน อาจประกอบด�วย 
(1)  ทรัพยากรการบริหาร (บุคคล การบริหารจัดการ ข�อมูล ทรัพย6สิน งบประมาณ) 
(2)  ยุทธศาสตร6การพัฒนาของเทศบาล และหน"วยงานภายในส"วนราชการ 
(3)  สมรรถภาพและความสามารถของเทศบาลในการบังคับใช�นโยบาย 
(4)  ความอิสระทางคลังและอำนาจในการใช�ดุลยพินิจของเทศบาล 
ปGจจัยภายนอก    อาจประกอบด�วยดังนี้ 
(1)  ข�อจำกัดทางทรัพยากรการบริหาร (เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการซ่ึงอยู"ภายนอก
เทศบาล) 
(2)  ดุลยภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(3)  โครงสร�างสถาบัน และการดำเนินการของภาคเอกชนท่ีอยู"ภายนอกการควบคุมของ
เทศบาล 
(4)  การให�การสนับสนุนหรือการคัดค�านของประชาชน 
(5)  พันธกิจทางกฎหมาย 
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8.2 การวิเคราะห:การกำหนดตำแหน�ง  
   2.3 ข้ันตอนการวิเคราะห:เพ่ือการกำหนดจำนวนตำแหน�ง มี  3  ข้ันตอน  ดังนี้ 
     ข้ันตอนท่ี 1 การสำรวจและวิเคราะห6ข�อมูลและป]ญหาเก่ียวกับกำลังคนในป]จจุบัน เพ่ือจะได�

ทราบลักษณะโครงสร�างของกำลังคนป]จจุบันหรือเป�นการชี้ให�เห็นป]ญหาท่ีเกิดจากลักษณะโครงสร�างของ
กำลังคนและเป�นพ้ืนฐานในการกำหนดนโยบายและแผนกำลังคนต"อไป 
                  ประเภทของข�อมูลท่ีทำการสำรวจและวิเคราะห6 
                 1. ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับกำลังคน (ของบุคคล) 
                 2. ข�อมูลเก่ียวกับความเคลื่อนไหวของกำลังคน เช"น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตำแหน"ง การ
โอน การลาออก ฯ 
                 3. ข�อมูลอ่ืน ๆ ท่ีจำเป�นในการวิเคราะห6เพ่ิมเติม 

      ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะห6การใช�กำลังคน วิเคราะห6ว"าป]จจุบันใช�กำลังคนได�เหมาะสม
หรือไม" ตรงไหนใช�คนเกินกว"างาน หรือคนขาดแคลนส"วนใด เพ่ือนำข�อมูลมาใช�ในการกำหนดจำนวนคนให�
เหมาะสมและเป�นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให�เหมาะกับสภาพแวดล�อมและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของคนในองค6การ 
              แนวทางการวิเคราะห:การใช�กำลังคน 10 ประการ 
                 1. มีการกำหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน"งต"าง ๆ หรือไม" 
                2. นโยบายและโครงสร�างเป�นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม" 
                 3. ปริมาณงานของเจ�าหน�าท่ีเหมาะสมหรือไม" งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด 
                 4. ศึกษาดูว"ามีผู�ดำรงตำแหน"งท่ีมีคุณวุฒิไม"เหมาะสมกับภารกิจหน�าท่ีและควรมอบให�ใคร
ดำเนินการแทน 
                 5. สำรวจการใช�ลูกจ�างว"าทำงานได�เต็มท่ีหรือไม" มอบหมายงานเพ่ิมได�หรือไม" 
                 6. การจัดหน"วยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็ว
หรือไม" 
                 7. เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ความชำนาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม" 
                 8. ควรจัดฝ,กอบรมเจ�าหน�าท่ีในเรื่องใดเพ่ือให�มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานป]จจุบัน
และงานอนาคต 
                 9. มีการใช�คนเต็มท่ีหรือไม" มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม" 
                 10. สร�างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช"วยเพ่ิมปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย"างไร 

ข้ันตอนท่ี 3 การคำนวณจำนวนกำลังคนท่ีต�องการ มีวิธีคำนวณท่ีสำคัญ ดังนี้ 
         1. การคำนวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทำงาน วิธีนี้มีสิ่งสำคัญต�องทราบ ๒ 
ประการ 
                     1.1 ปริมาณงาน ต�องทราบสถิติปริมารงาน หรือ ผลงานท่ีผ"านมาในแต"ละปYขอหน"วยงาน 
และมีการคาดคะเนแนวโน�มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจคำนวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปYท่ีผ"าน
มาแล�วนำมาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสำคัญคือปริมาณงานหรือผลงานท่ีนำมาใช�คำนวณต�อง
ใกล�เคียงความจริงและน"าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ�างอิงได� 
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                     1.2 มาตรฐานการทำงาน หมายถึง เวลามาตรฐานท่ีคน ๑ คน จะใช�การทำงานแต"ละชิ้น 
                         การคิดวันและเวลาทำงานมาตรฐานของข�าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                         1 ปY จะมี     52  สัปดาห6 
                         1 สัปดาห6จะทำ      5  วัน 
                         1 ปY จะมีวันทำ     260  วัน 
                         วันหยุดราชการประจำปY    13   วัน 
                         วันหยุดพักผ"อนประจำปY (พักร�อน)   10 วัน 
                         คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปaวย   7   วัน 
                         รวมวันหยุดใน 1 ปY    30   วัน 
                      * วันทำงานมาตรฐานของข�าราชการใน 1 ปY        230 วัน 
                        เวลาทำงานมาตรฐานของข�าราชการใน 1 วัน       6   ชั่วโมง 
                       (08.30 – 16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส"วนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาทำงานของข�าราชการใน 1 ปY (230 x 6)      1,380  ชั่วโมง  
                                                    หรือ     (1,380 x 60)     82,800  นาที 
                 ซ่ึงในการกำหนดจำนวนตำแหน"งข�าราชการจะใช�เวลาทำงานมาตรฐานนี้เป�นเกณฑ6 
 

สูตรในการคำนวณ 
 

จำนวนคน  =  ปริมาณงานท้ังหมด(1ปa) x เวลามาตรฐานต�อ 1 ช้ิน    
                                      เวลาทำงานมาตรฐานต�อคนต�อปa 

 
2. การคำนวณจากปริมาณงานและจำนวนคนท่ีใช�อยู"ในป]จจุบัน วิธีนี้ต�องทราบสถิติผลงาน

หรือปริมาณงานท่ีผ"านมาในแต"ละปYรวมท้ังจำนวนคนท่ีทำงานเหล"านั้นในแต"ละปYเพ่ือใช�เป�นแนวสำหรับการ
กำหนดจำนวนตำแหน"ง หรือจำนวนคนในกรณีท่ีปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจากข�อมูลดังกล"าว อาจนำมา
คำนวณหาอัตราส"วนระว"างปริมาณงานกับจำนวนคนท่ีต�องการสำหรับงานต"าง ๆ ได� เช"น งานด�านสารบรรณ 
หรืองานด�านการเงิน แต"มีข�อควรระวังสำหรับการคำนวณแบบนี้ คือ 

   2.1 ต�องศึกษาให�แน"ชัดว"า เจ�าหน�าท่ีท่ีมีอยู"เดิมทำงานเต็มท่ีหรือไม" 
         2.2 งานบางอย"างมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แต"ไม"สัมพันธ6กับจำนวนเจ�าหน�าท่ี จึงไม"สามารถ
คำนวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได� ต�องใช�วิธีการคำนวณท่ีซับซ�อนกว"านี้ 
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3. หลักสตูรการพัฒนา 
 

ปaงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่ี เรื่อง ผลท่ีคาดว�าจะได�รับของโครงการ หมายเหตุ 
1 โครงการฝ,กอบรมเก่ียวกับยุทธศาสตร6ชาติ 

20 ปY และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห"งชาติ (เทศบาลเมืองเดชอุดมเป�นผู�จัด) 

- พนักงานเทศบาล ลูกจ�างและพนักงาน
จ�าง ได�เข�าใจถึงหลักยุทธศาสตร6ชาติ 20 
ปY และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห"งชาติ เพ่ือเป�นแนวทางในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาองค6กร 

ปYงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เดินทางไปศึกษา
ดูงานท่ี อปท. 
หรือหน"วยงาน 

ท่ีน"าสนใจ 
ระยะเวลา 3 วัน 

2 คืน 
2 การส"งบุคลากรเข�ารับการฝ,กอบรม กับ

หน"วยงานอ่ืนท่ีจัดฝ,กอบรม เช"น รัฐวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน องค6การ
มหาชน สมาคม มูลนิธิ องค6กรภาคประชา
สังคม  เก่ียวกับอำนาจหน�าท่ีขององค6กร
ปกครองส"วนท�องถ่ิน เช"น การพัฒนาองค6
ความรู� เช"น การจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
การจัดทำงบประมาณรายจ"าย 

- พนักงานเทศบาล ลูกจ�างและพนักงาน
จ�าง ได�เรียนรู�เก่ียวกับการทำงานในอำนาจ
หน�าท่ี เพ่ือจะได�ทำงานอย"างเป�นระบบ 
ถูกต�องตามระเบียบ 
- พนักงานเทศบาล ลูกจ�างและพนักงาน
จ�าง นำความรู�ทีได�มาปรับใช� ประยุกต6ใช�
กับระบบการทำงานขององค6กร 

ระยะเวลาเข�าร"วม
การฝ,กอบรม  
1 - 4 วัน 

3 การส"งบุคลากรเข�ารับการฝ,กอบรมความรู�ใน
สายงาน โดยหลักสูตรการฝ,กอบรมให�
พิจาณาเฉพาะหลักสูตรท่ี
กระทรวงมหาดไทย กรมส"งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ิน สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท�องถ่ิน สำนักงานท�องถ่ินจังหวัด
อุบลราชธานี เป�นผู�จัดโครงการฝ,กอบรม 

- พนักงานเทศบาล ได�รับความรู�และ
เพ่ิมพูนทักษะในการทำงาน 
- พนักงานเทศบาลได�เพ่ิมศักยภาพในการ
ทำงานเพ่ือนำไปพัฒนาองค6กรต"อไป 

ระยะเวลาเข�าร"วม
การฝ,กอบรม   
1 - 30 วัน 

 

ปaงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ี เรื่อง ผลท่ีคาดว�าจะได�รับของโครงการ หมายเหตุ 
1 โครงการฝ,กอบรมเก่ียวกับการดำเนินการ

ทางวินัยและการรักษาวินัยของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ�างและพนักงานจ�าง 

- เพ่ือให�พนักงานเทศบาล ลูกจ�างและ
พนักงานจ�างได�ความรู�เก่ียวกับการ
ดำเนินการทางวินัย และการรักษาวินัย 

ปYงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เดินทางไปศึกษา
ดูงานท่ี อปท. 
หรือหน"วยงาน 

ท่ีน"าสนใจ 
ระยะเวลา 3 วัน 

2 คืน 
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2 การส"งบุคลากรเข�ารับการฝ,กอบรม กับ
หน"วยงานอ่ืนท่ีจัดฝ,กอบรม เช"น รัฐวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน องค6การ
มหาชน สมาคม มูลนิธิ องค6กรภาคประชา
สังคม  เก่ียวกับอำนาจหน�าท่ีขององค6กร
ปกครองส"วนท�องถ่ิน เช"น การพัฒนาองค6
ความรู� เช"น การจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
การจัดทำงบประมาณรายจ"าย 

- พนักงานเทศบาล ลูกจ�างและพนักงาน
จ�าง ได�เรียนรู�เก่ียวกับการทำงานในอำนาจ
หน�าท่ี เพ่ือจะได�ทำงานอย"างเป�นระบบ 
ถูกต�องตามระเบียบ 
- พนักงานเทศบาล ลูกจ�างและพนักงาน
จ�าง นำความรู�ทีได�มาปรับใช� ประยุกต6ใช�
กับระบบการทำงานขององค6กร 

ระยะเวลาเข�าร"วม
การฝ,กอบรม  
1 - 4 วัน 

3 การส"งบุคลากรเข�ารับการฝ,กอบรมความรู�ใน
สายงาน โดยหลักสูตรการฝ,กอบรมให�
พิจาณาเฉพาะหลักสูตรท่ี
กระทรวงมหาดไทย กรมส"งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ิน สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท�องถ่ิน สำนักงานท�องถ่ินจังหวัด
อุบลราชธานี เป�นผู�จัดโครงการฝ,กอบรม 

- พนักงานเทศบาล ได�รับความรู�และ
เพ่ิมพูนทักษะในการทำงาน 
- พนักงานเทศบาลได�เพ่ิมศักยภาพในการ
ทำงานเพ่ือนำไปพัฒนาองค6กรต"อไป 

ระยะเวลาเข�าร"วม
การฝ,กอบรม   
1 - 30 วัน 

 
 
 
 

ปaงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ท่ี เรื่อง ผลท่ีคาดว�าจะได�รับของโครงการ หมายเหตุ 
1 โครงการฝ,กอบรมเก่ียวกับการสร�างคุณธรรม 

จริยธรรมในการทำงานขององค6กร 
เพ่ือให�พนักงานเทศบาล ลูกจ�าง และ
พนักงานจ�างมีความประพฤติดี สำนึกใน
หน�าท่ีสามารถประสานงานกับทุกฝaาย
ตลอดจนปฏิบัติหน�าท่ีราชการได�อย"างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อันส"งผลให�
ส"งเสริมชื่อเสียงเกียรติฐานะของพนักงาน
เทศบาล  ทำให�ผู�ประพฤติเป�นท่ีเลื่อมใส  
ศรัทธาและยกย"องของบุคคลโดยท่ัวไป 

ปYงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เดินทางไปศึกษา
ดูงานท่ี อปท. 
หรือหน"วยงาน 

ท่ีน"าสนใจ 
ระยะเวลา 3 วัน 

2 คืน 
2 การส"งบุคลากรเข�ารับการฝ,กอบรม กับ

หน"วยงานอ่ืนท่ีจัดฝ,กอบรม เช"น รัฐวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน องค6การ
มหาชน สมาคม มูลนิธิ องค6กรภาคประชา
สังคม  เก่ียวกับอำนาจหน�าท่ีขององค6กร
ปกครองส"วนท�องถ่ิน เช"น การพัฒนาองค6
ความรู� เช"น การจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
การจัดทำงบประมาณรายจ"าย 
 
 
 

- พนักงานเทศบาล ลูกจ�างและพนักงาน
จ�าง ได�เรียนรู�เก่ียวกับการทำงานในอำนาจ
หน�าท่ี เพ่ือจะได�ทำงานอย"างเป�นระบบ 
ถูกต�องตามระเบียบ 
- พนักงานเทศบาล ลูกจ�างและพนักงาน
จ�าง นำความรู�ทีได�มาปรับใช� ประยุกต6ใช�
กับระบบการทำงานขององค6กร 

ระยะเวลาเข�าร"วม
การฝ,กอบรม  
1 - 4 วัน 
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ท่ี เรื่อง ผลท่ีคาดว�าจะได�รับของโครงการ หมายเหตุ 
3 การส"งบุคลากรเข�ารับการฝ,กอบรมความรู�ใน

สายงาน โดยหลักสูตรการฝ,กอบรมให�
พิจาณาเฉพาะหลักสูตรท่ี
กระทรวงมหาดไทย กรมส"งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ิน สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท�องถ่ิน สำนักงานท�องถ่ินจังหวัด
อุบลราชธานี เป�นผู�จัดโครงการฝ,กอบรม 

- พนักงานเทศบาล ได�รับความรู�และ
เพ่ิมพูนทักษะในการทำงาน 
- พนักงานเทศบาลได�เพ่ิมศักยภาพในการ
ทำงานเพ่ือนำไปพัฒนาองค6กรต"อไป 

ระยะเวลาเข�าร"วม
การฝ,กอบรม   
1 - 30 วัน 

 
4. วิธีการพัฒนาพนักงานและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 
  4.1 ท้ังนี้ในการอบรมหรือการฝ,กอบรมของเทศบาลเมืองเดชอุดม (กรณีองค6กรปกครองส"วน
ท�องถ่ินจัดฝ,กอบรม) ให�เป�นไปตามแนวทางการจัดโครงการฝ,กอบรมและสัมมนาของหน"วยงานในสังกัดกรม
ส"งเสริมการปกครองส"วนท�องถ่ิน ตามประกาศกรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ิน เรื่อง แนวทางการจัดโครงการ
ฝ,กอบรมและสัมมนาของหน"วยงานในสังกัดกรมส"งเสริมการปกครองส"วนท�องถ่ิน ภายใต�สถานการณ6การแพร"
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะท่ี 2 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 โดย
กำหนดไว�ว"า ตามท่ีสำนักนายกรัฐมนตรีได�มีประกาศข�อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห"งพระราช
กำหนดบริหารราชการในสถานการณ6ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 10) ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2563 
กำหนดให�มีการผ"อนคลายการบังคับใช�มาตรการต"างๆ เพ่ือป7องกันการแพร"ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) เป�นช"วงท่ี 4 ให�สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการฝ,กอบรมและสัมมนาได� โดยยังคง
ต�องปฏิบัติตามมาตรการป7องกันโรคตามท่ีทางราชการกำหนดอย"างเคร"งครัด จึงให�หน"วยงานในสังกัดสามารถ
ดำเนินการจัดโครงการฝ,กอบรมและสัมมาภายใต�ภารกิจและอำนาจหน�าท่ีได�ตามปกติ และให�ถือปฏิบัติตาม
มาตรการป7องกันโรคตามท่ีราชการกำหนดอย"างเคร"งครัด โดยเฉพาะการสวมหน�ากากอนามัยหรือหน�ากากผ�า 
การเว�นระยะห"างทางสังคมและการใช�ระบบติดตามตัวผ"านแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท6มือถือ (อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ6) 
    4.2 แนวทางการพัฒนาพนักงานและลูกจ�างของเทศบาล 
          เทศบาลเมืองเดชอุดม ได�กำหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ�าง และ
พนักงานจ�างเพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให�การปฏิบัติหน�าท่ี
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ�างเป�นไปอย"างมีประสิทธิภาพ โดยให�พนักงานเทศบาลและลูกจ�างของเทศบาล
ทุกคนทุก ตำแหน"งได�มีโอกาสได�รับการพัฒนาภายในช"วงระยะเวลาตามแผนอัตรากำลัง 3 ปY เป�นรอบ
ระยะเวลา 3 ปY ซ่ึงได�กำหนดวิธีการพัฒนาไว�หลายวิธี เช"น การปฐมนิเทศ การฝ,กอบรม การศึกษาดูงาน การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เป�นต�น 
   แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ�าง ได�กำหนดไว�เป�น 5 ด�าน ได�แก" 
    (1) ด�านความรู�ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ได�แก"ความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป 
เช"น สถานท่ี โครงสร�างของงานนโยบายต"างๆ 
    (2) ด�านความรู�และทักษะเฉพาะของงานในแต"ละตำแหน"ง ได�แก" ความรู�ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตำแหน"งหนึ่งตำแหน"งใดโดยเฉพาะ เช"น งานฝ,กอบรม งานบันทึกข�อมูล งานด�านช"าง เป�นต�น 
    (3) ด�านการบริหาร ได�แก" รายละเอียดท่ีเก่ียวกับวิสัยทัศน6และกลยุทธ6ในการบริหารและการ
บริหารงาน เช"น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน 
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(4) ด�านคุณสมบัติส"วนตัว ได�แก" การช"วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี ส"งเสริมให�สามารถปฏิบัติงาน
ร"วมกับบุคคลอ่ืนได�อย"างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช"น มนุษยสัมพันธ6การทำงาน การสื่อความหมาย การ
เสริมสร�างสุขภาพอนามัย 

(5) ด�านคุณธรรมและจริยธรรม ได�แก" การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เช"น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
อย"างมีความสุข 

สำหรับหลักสูตรในการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ�าง ได�กำหนดไว�ดังนี้ 
(1) หลักสูตรความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน�าท่ีรับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรู�และทักษะเฉพาะของงานในแต"ละตำแหน"ง 
(4) หลักสูตรด�านการบริหาร 
(5) หลักสูตรด�านคุณธรรมและจริยธรรม 
วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ�าง ได�กำหนดแนวทางการพัฒนาไว�หลายวิธี อาทิ การ

ปฐมนิเทศ การฝ,กอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการพัฒนา การสอนงาน การให�
คำปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม การดำเนินการดังกล"าว อาจมอบหมาย สำนักงาน ก.ท. หรือสำนักงาน 
ก.ท.จ. หรือผู�ท่ีเหมาะสมดำเนินการ หรือดำเนินการร"วมกับ สำนักงาน ก.ท. หรือสำนักงาน ก.ท.จ.  ส"วน
ราชการ หรือหน"วยงานอ่ืนในการพัฒนา วิธีใด วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ตามความเหมาะสม 

  หลักจากได�ดำเนินการวิเคราะห6สภาวะแวดล�อมในองค6กร (จุดแข็งและจุดอ"อน) และ
ดำเนินการวิเคราะห6สภาวะแวดล�อมภายนอกองค6กร (โอกาสและข�อจำกัด) แล�วทำการจับประเด็นในแต"ละ
ส"วนของผังเป�นคู"  เพ่ือให�ได�มาซ่ึงกลยุทธ6ท่ีดีและสามารถร"วมกระทำเข�ากันได�อย"างเหมาะสม  โดยสรุป
ความสัมพันธ6แบบเมทริกซ6 (SWOT MATRIX) ออกเป�น 4 ส"วน คือ 
 1. กลยุทธ6 SO (จุดแข็งกับโอกาส)  ใช�จุดแข็งเพ่ือสร�างความได�เปรียบจากโอกาสโดยเป�นกลยุทธ6
ระยะยาว ท่ีเหมาะในเชิงรุก 
 2. กลยุทธ6 ST (จุดแข็งกับข�อจำกัด)  ใช�จุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค/ข�อจำกัดโดยเป�นกลยุทธ6ท่ีต�อง
พึงระวังในการดำเนินการ  โดยตรึงไม"ให�ภัยคุกคามขยายตัวสร�างความเสียหายให�แก"องค6กร 
 3. กลยุทธ6 WO (จุดอ"อนกับโอกาส) เอาชนะจุดอ"อนเพ่ือใช�เป�นประโยชน6จากโอกาส โดยเป�นกลยุทธ6
ระยะสั้นท่ีใช�ความได�เปรียบจากโอกาสท่ีมีอยู"มาปwดหรือทดแทนแก�ไขจุดอ"อนขององค6กร 
 4. กลยุทธ6 WT (จุดอ"อนกับข�อจำกัด) ลดจุดอ"อนโดยหลีกเลี่ยงอุปสรรค/ข�อจำกัด เป�นกลยุทธ6
บรรเทา  โดยหาทางผ"านพ�นจุดอ"อนและเลี่ยง  ข�อจำกัดท่ีเป�นภัยคุกคาม  ซ่ึงเป�นส"วนท่ีต�องระวังอย"างมาก 
 การวิเคราะห:ศักยภาพขององค:กร (SWOT  Analysis) 
  จุดแข็ง (Strength) ใช�รูปแบบ McKinsey,s 7 S 
  (S1) Structure : โครงสร�างแบ"งส"วนราชการ สำนัก / กอง  แบ"งอกเป�น  5  สำนัก/กอง 
ได�แก"  สำนักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองคลัง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม  และกองการศึกษา 
  (S2) Systems : มีท�องถ่ินจังหวัดอุบลราชธานีเป�นหน"วยงานเชื่อมต"อประสานงานส"วน
ราชการ  และเป�นหน"วยงานในการติดต"อสื่อสารในอำนาจภารกิจต"างๆ  โดยสั่งการจากท�องถ่ินจังหวัดหรือ
ผู�ว"าราชการจังหวัดโดยตรง 
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  (S3) Style : เทศบาลเมืองเดชอุดมให�ความสำคัญและสนับสนุนการทำงานของเทศบาลโดย
กระจายอำนาจการตัดสินใจในการบริหาร  และมีกลุ"มงานของสำนัก/กอง  เป�นฝaายสนับสนุนการดำเนินงาน
และกิจกรรม 
   (S4) Staff :  เทศบาลเมืองเดชอุดมมีความรู�ความสามารถ  ขยัน  ใฝaรู�  อดทน  เสียสละ  มี
ความสามัคคีภายในองค6กร  และมุ"งม่ันในการพัฒนาตนเองอย"างต"อเนื่อง 
   (S5) Skill : เทศบาลเมืองเดชอุดมมีความรู�ความเชี่ยวชาญ  และทักษะในการปฏิบัติการ  
วางแผน  การประสานงานและการบริการ  ในงานส"งเสริมการปกครองส"วนท�องถ่ิน  มีศักยภาพความพร�อมท่ี
จะถ"ายทอดความรู�  การประสานงานและการบริการประชาชน 
  (S6) Strategy : เทศบาลเมืองเดชดอุดมได�กำหนดกลยุทธ6การพัฒนาบุคลากรและ
บริหารงานบุคคลพ้ืนฐานหลักธรรม  และการพัฒนาในฐานหลักคุณธรรม  การพัฒนาระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
  (S7) Shared Values : เทศบาลเมืองเดชอุดมเป�นข�าราชการท�องถ่ิน  ซ่ึงมีค"านิยมร"วมกัน
โดยยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล  มุ"งเน�นให�คำปรึกษาพัฒนาตนเองอย"างต"อเนื่อง  เป�นหลักยึดถือในการ
ปฏิบัติงาน 
 จุดอ"อน  (Weakness) ใช�รูปแบบ McKinsey,s 7 S 
  (W1) : สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดมขาดบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถเฉพาะด�าน  
ซ่ึงส"งผลต"อการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการเลื่อนระดับของพนักงานส"วนท�องถ่ิน  โดยต�อง
ยืมตัวบุคลากรหน"วยงานอ่ืนเข�ามาร"วมเป�นคณะกรรมการประเมิน 
     (W2) : การบริการข้ันพ้ืนฐานยังไม"ครอบคลุมและได�มาตรฐาน เช"น ถนน ระบบระบายน้ำ 
สถานท่ี 
จำหน"ายสินค�า ฯลฯ  โดยส"งผลต"อความต�องวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน  และเศรษฐกิจข้ันพ้ืนฐานในเขต
เทศบาลเมืองเดชอุดม 
   (W3) : ขาดสิ่งจูงใจในการส"งเสริมการท"องเท่ียว ไม"มีแหล"งผลิตสินค�า และบริการท่ี
ครอบคลุม  ประกอบกับทำเลท่ีต้ัง  และถนนท่ีใช�สัญจรยังมีความทรุดโทรมและยังไม"ได�รับการซ"อมแซมจาก
กรมทางหลวง 
  (W4) : จำนวนบุคลากรท่ีให�ความช"วยเหลือในการทำงานของเทศบาลเมืองเดชอุดมมีไม"
เพียงพอ  ปริมาณคนยังไม"เหมาะสมกับปริมาณงาน 
  (W5) : Skills บุคลากรภายในเทศบาลเมืองเดชอุดมมีโอกาสน�อยท่ีจะได�เข�าร"วมการ
ฝ,กอบรมของกรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
  (W6) : Strategy  เทศบาลเมืองเดชอุดม  ไม"ได�มีส"วนร"วมในการกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานพัฒนาบุคลากรและบริหารงานบุคคลก"อนท่ีจะรับการสั่งการจากท�องถ่ินจังหวัด  จังหวัด  หรือกรม
ส"งเสริมการปกครองส"วนท�องถ่ิน 
  (W7) : Shared Values ค"านิยมขององค6กรปกครองส"วนท�องถ่ินยึดถือขาดการประเมินและ
ตรวจสอบท่ีเป�นรูปธรรม 
  โอกาส (Opportunity) ใช�รูปแบบ PEST Environment 
  (O1) : การเมือง : มีความต่ืนตัวของการกระจายอำนาจให�แก"องค6กรปกครองส"วนท�องถ่ินทำ
ให�องค6กรปกครองส"วนท�องถ่ินต�องพัฒนาตนเองให�มีความรู�หลายด�านมากข้ึน 
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  (O2) : นโยบาย : กรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ินมีนโยบายปรับปรุงโครงสร�างส"วนราชการ
และอัตรากำลังในส"วนภูมิภาค  และมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรโดยจัดสรรทุนเพ่ือให�ได�รับวุฒิการศึกษา
สูงข้ึนโดนการสนับสนุนทุนการศึกษา 
  (O3) : เศรษฐกิจ : มีงบประมาณการสนับสนุนการทำงานให�แก"องค6กรปกครองส"วนท�องถ่ิน  
ในการตรวจนิเทศงานให�แก"บุคลากรภายในและวัสดุสำนักงาน 
  (O4) : การตลาด : องค6กรปกครองส"วนท�องถ่ินมีบทบาทหน�าท่ีในการบริหารสาธารณสูง
และต"อเนื่องข้ึน  ซ่ึงต�องการผู�ประสานงานในระดับท�องท่ีท่ีเชี่ยวชาญงานด�านท�องถ่ิน   
  (O5) : สังคม : ประชาชนให�การยอมรับในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองเดชอุดมมาก
ยิ่งข้ึน 
  (O6) : สิ่งแวดล�อม : ส"วนราชการท้ังในระดับอำเภอและหน"วยงานอ่ืน  แต"งต้ังให�เทศบาล
ร"วมเป�นกรรมการหรือคณะดำเนินการให�ความช"วยเหลืองานซ่ึงต�องประสานการทำงานร"วมกับองค6กร
ปกครองส"วนท�องถ่ิน และหน"วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง 
  (O7) : เทคโนโลยี : มีเทคโนโลยีข�อมูลข"าวสารให�องค6กรปกครองส"วนท�องถ่ินเพ่ือใช�
ประโยชน6ในการเรียนรู�และการติดต"อสื่อสารครบทุกสำนัก / กอง   
   ข�อจำกัด (Threat) : ใช�รูปแบบ PEST Environment 
  (T1) : การเมือง : มีความต่ืนตัวของการกระจายอำนาจให�แก"องค6กรปกครองส"วนท�องถ่ิน
อย"างต"อเนื่อง  โดยงบประมาณสนับสนุนและอัตรากำลังคนไม"สามารถเปลี่ยนแปลงได�ทันทีตามนโยบายและ
คำสั่งการต"างๆ 
  (T2) : นโยบาย : กระแสการเปลี่ยนแปลงองค6กรปกครองส"วนท�องถ่ิน  เพ่ือการปฏิรูประบบ
ราชการ  ทำให�องค6กรปกครองส"วนท�องถ่ินขาดความม่ันใจและความม่ันคงของอาชีพ 
  (T3) : เศรษฐกิจ : งบประมาณการสนับสนุนการทำงานประจำได�แก"เทศบาลเมืองเดชอุดม
ไม"เพียงพอ  เม่ือได�รับมอบหมายงานอ่ืน  ท่ีนอกเหนือจากงานประจำตามหน�าท่ีรับผิดชอบ  ส"งผลต"อ
งบดำเนินการและภาระค"าใช�จ"ายในการปฏิบัติงานและภารกิจ 
  (T4) : การตลาด : นายอำเภอเดชอุดมซ่ึงสังกัดกรมการปกครองในฐานะผู�กำกับควบคุมดูแล
องค6กรปกครองส"วนท�องถ่ินในพ้ืนท่ีบางแห"งไม"มอบหมายงานให�เทศบาลเป�นผู�ช"วยเหลือในการปฏิบัติงานใน
ระดับอำเภอ 
  (T5) : สังคม : ประชาชนและผู�รับบริการยังขาดความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับตำแหน"งและงาน
ของเทศบาล 
  (T6) : สิ่งแวดล�อม : มีส"วนราชการและหน"วยงานอ่ืนหรือประชาชนบางหน"วยงานประสาน
การทำงานร"วมกับอำเภอและจังหวัดโดยตรง  จึงทำให�ท�องถ่ินขาดความเชื่อถือต"อประชาชนและองค6กรใน
พ้ืนท่ี 
  (T7) : เทคโนโลยี : ความต�องการของข�อมูลข"าวสารต"างๆในระดับอำเภอมีเพ่ิมมากและเป�น
ป]จจุบัน  โดยการพัฒนาความรู�ความเข�าใจในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช"วยในการปฏิบัติงานและ
จัดการระบบฐานข�อมูลให�แก"ท�องถ่ินยังไม"ท่ัวถึง  และเกิดข�อจำกัดในการปฏิบัติงาน 
 การจัดทำกลยุทธ6 
 หลังจากได�ดำเนินการวิเคราะห6สภาพแวดล�อมภายในองค6กร (จุดแข็งและจุดอ"อน) และดำเนินการ
วิเคราะห6สภาพแล�วล�อมภายนอกองค6กร (โอกาสและข�อจำกัด) แล�วทำการจับประเด็นท่ีสำคัญในแต"ละส"วน
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ของผังเป7นคู"   เพ่ือให�ได�มาซ่ึงกลยุทธ6 ท่ีดีและสามารถรว"มกระทำเข�ากันได�อย"างเหมาะสม  โดยสรุป
ความสัมพันธ6แบบ      เมททริกซ6  (SWOT  MATRIX) ออกเป�น  4  ส"วน  คือ 
  กลยุทธ6 SO (จุดแข็งกับโอกาส)  ใช�จุดแข็งเพ่ือสร�างความได�เปรียบจากโอกาสโดยเป�นกลยุทธ6ระยะ
ยาว  ท่ีเหมาะในเชิงรุก 
 กลยุทธ6 ST (จุดแข็งกับข�อจำกัด)  ใช�จุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค/ข�อจำกัด  โดยเป�นกลยุทธ6ท่ีต�อง
พึงระวังในการดำเนินการ  โดยตรึงไม"ให�ภัยคุกคามขยายตัวสร�างความเสียหายแก"องค6กร 
 กลยุทธ6 WO (จุดด�อยกับโอกาส)  เอาชนะจุดอ"อนเพ่ือใช�ประโยชน6จากโอกาส  โดยเป�นกลยุทธ6ระยะ
สั้นท่ีใช�ความได�เปรียบจากโอกาสท่ีมีอยู"มาปwดหรือทดแทนแก�ไขจุดอ"อนขององค6กร 
 กลยุทธ6 WT (จุดอ"อนกับข�อจำกัด)  ลกจุดอ"อนโดยหลีกเลี่ยงอุปสรรค/ข�อจำกัด  เป�นกลยุทธ6บรรเทา  
โดยหาทางผ"านพ�นจุดอ"อนและเลี่ยง  ข�อจำกัดท่ีเป�นภัยคุกคาม  ซ่ึงเป�นส"วนท่ีต�องระวังอย"างมาก 
 การจับคู" (SWOT Matching) ในการจับคู"อาจใช�ป]จจัยมากกว"า  1  ข�อก็ได�  หรืออาจใช�เพียงอย"าง
เดียวก็ได�  หรือบางข�อก็อาจไม"ทำให�เกิดกลยุทธ6  ซ่ึงหลังจากได�วิเคราะห6แล�ว จะได�กลยุทธ6เบ้ืองต�นท้ังหมด 
15 กลยุทธ6 (ภาพที 2) ดังนี้ 
 1.กลยุทธ6 SO1 :  สนับสนุนการนิเทศงาน  การจัดนิทรรศการ  การจัดทำคู"มือระเบียบต"างๆ  ให�แก"
องค6กรปกครองส"วนท�องถ่ิน   เพ่ือตรวจทานการทำงานอย"างเป�นระบบ  ได�จากการจับคู"  (S1 , S3 , O1) 
 2.กลยุทธ6 SO2: เสริมสร�างช"องทางการสื่อสารและเครือข"ายการให�คำปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให�แก"เทศบาล  ได�จากการจับคู" (S3 , O7) 
 3.กลยุทธ6 SO3: ส"งเสริมให�เทศบาลมีส"วนร"วมและโอกาสแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบงาน  ได�จากการจับคู" (S6 , O2) 
 4.กลยุทธ6 SO4: ส"งเสริมการจัดสรรค"าตอบแทนให�แก"เทศบาลตามผลการปฏิบัติงานและสร�าง
แรงจูงใจอ่ืนตอบแทนการปฏิบัติงาน  ได�จาการจับคู" (S4 , S7, O3) 
 5.กลยุทธ6 SO5: เสริมสร�างแรงจูงใจในการช"วยเหลือการปฏิบัติงานอ่ืนนอกเหนือหน�าท่ีตนจนเป�นท่ี
ยอมรับในการยกฐานะตำแหน"งเป�นส"วนราชการ  ได�จากการจับคู" (S7 , O7 , O5) 
 6.กลยุทธ6 SO6: ส"งเสริมพัฒนาความรู�ทางเทคนิคเฉพาะทางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานให�แก"
เทศบาลได�มีความรู�หลายด�าน  รวมถึงการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศให�เกิดประโยชน6  ได�จากการจับคู" (S5 , 
O1 , O7) 
 7.กลยุทธ6 ST1: เสริมสร�างความเข�าใจอันดีต"อนโยบายขององค6กรและค"านิยมท่ีเป�นหลักปฏิบัติงาน
ร"วมกันเพ่ือให�เกิดความเชื่อม่ันและต้ังใจปฏิบัติงานในแต"ละวันให�มีประสิทธิภาพได�จากการจับคู" (S7 , T6) 
 8.กลยุทธ6 ST2: เสริมสร�างและพัฒนาเทศบาลให�มีความสามารถในการทำงานสูง  โดยปราศจากคู"
แข"งขันและเป�นมืออาชีพด�านท�องถ่ิน  ได�จากการจับคู" (S2 , T4) 
 9.กลยุทธ6 WO2: สร�างความร"วมมือกับองค6กรปกครองส"วนท�องถ่ินในการเสริมสร�างศักยภาพการ
ทำงานของเทศบาลอย"างเต็มท่ีโดยสมดุลในการทำงานกับการใช�ชีวิตส"วนตัวเป�นไปอย"างเหมาะสม ได�จากการ
จับคู" (W4 , O4 , O6) 
 10.กลยุทธ6 WO2:  ส"งเสริมการปฏิบัติงานในและนองสำนักงานเทศบาลโดยการจัดทำแผนปฏิบัติ
การและคู"มือปฏิบัติงานให�สองคล�องเหมาะสมกับช"วงเวลาและปYงบประมาณ  ได�จากการจับคู" (W1 , O4 , 
O6) 
 11.กลยุทธ6  WO3:  ส"งเสริมการมอบหมายอำนาจหน�าท่ีโดยจัดทำเป�นคำสั่งให�ปฏิบัติงานแทนแก"
เทศบาลเพ่ือให�มีระเบียบกฎหมายรองรับ ได�จากการจับคู" (W3 , O2 , O6) 
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 12.กลยุทธ6 WO4: เสริมสร�างทัศนคติและความภาคภูมิใจท่ีเป�นส"วนหนึ่งขององค6กรโดยประชาชน
และผู�รับบริการให�การยอมรับในการปฏิบัติงานอย"างกว�างขวาง  ได�จากการจับคู" (W2 , O5) 
 13.กลยุทธ6 WT1: ส"งเสริมการจัดสวัสดิการตอบแทนอ่ืน  นอกเหนือจากเงินเดือนค"าตอบแทนให�แก"
เทศบาลอย"างเหมาะสมตรงกับความต�องการ  ได�จากการจับคู" (W7 , T3) 
 14.กลยุทธ6 WT2:  ส"งเสริมการย�ายสับเปลี่ยนตำแหน"งหน�าท่ีเพ่ือเพ่ิมประสบการณ6ทำงานของ
เทศบาลอย"างมีหลักเกณฑ6และเหมาะสม  ได�จากการจับคู" (W5 , T1) 
 15.กลยุทธ6 WT3:  เสริมสร�างความเข�าใจในโอกาสความก�าวหน�าท่ีระเบียบกฎหมายไม"เอ้ืออำนวยให�
ในป]จจุบัน  ได�จากการจับคู" (W2 , T2) 
 
กลยุทธ: SO กลยุทธ: WO 
1.สนั บ สนุ น การนิ เทศงาน ให� แก" เทศบ าล เพ่ื อ
ตรวจทาน 
การทำงานอย"างเป�นระบบ 
2.เสริมสร�างช"องทางการสื่อสารและเครือข"ายการให�
คำปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให�แก"เทศบาล 
3.ส"งเสริมให�เทศบาลมีส"วนร"วมและโอกาสแสดง
ความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน 
4.ส"งเสริมการจัดสรรค"าตอบแทนให�แก"เทศบาลตาม
ผลการปฏิบัติงานและสร�างสิ่งจูงใจอ่ืนตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน 
5 .เสริ มรสร� า งแรงจู งใจ ในการช" วย เหลื อการ
ปฏิบัติงานอ่ืนนอกเหนือหน�าท่ีตนจนเป�นท่ียอมรับใน
การยกฐานะตำแหน"งเป�นส"วนราชการ 
6.ส"งเสริมพัฒนาความรู�ทางเทคนิคเฉพาะทางเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานให�แก"เทศบาลได� มี
ความรู� ห ล ายด� าน   รวม ถึ งการใช� เทค โน โลยี
สารสนเทศให�เกิดประโยชน6 

1.สร�างความร"วมมือกับองค6กรปกครองส"วนท�องถ่ิน
ในการเสริมสร�างศักยภาพการทำงานของเทศบาล
อย"างเต็มท่ีโดยสมดุลในการทำงานกับการใช�ชีวิต
ส"วนตัวเป�นไปอย"างเหมาะสม 
2.ส"งเสริมการปฏิบัติงานในและนอกสำนักงานของ
เทศบาลโดยการจัดทำแผนปฏิ บั ติการและคู" มือ
ปฏิบัติงานให�สอดคล�องเหมาะสมกับช"วงเวลาและ
ปYงบประมาณ 
3.ส"งเสริมการมอบหมายอำนาจหน�าท่ีโดยจัดทำเป�น
คำสั่งให�ปฏิบัติงานแทนแก"เทศบาลเพ่ือให�มีระเบียบ
กฎหมายรองรับ 
4.เสริมสร�างทัศนคติแบะความภาคภูมิใจท่ีเป�นส"วน
หนึ่งขององค6กรโดยประชาชนและผู�รับบริการให�การ
ยอมรับในการปฏิบัติงานอย"างกว�างขวาง 
 
 

กลยุทธ: ST กลยุทธ: WT 
1.เสริมสร�างความเข�าใจอันดีต"อนโยบายขององค6กร
และค"านิยมท่ีเป�นหลักปฏิบัติงานร"วมกันเพ่ือให�เกิด
ความเชื่อม่ันและต่ังใจปฏิบัติงานในแต"ละวันให�มี
ประสิทธิภาพ 
2.เสริมสร�างและพัฒนาเทศบาลให�มีความสามารถใน
การทำงานสูงโดยปราศจากคู"แข"งขันและเป�นมือ
อาชีพด�านท�องถ่ิน 
 

1 .ส" ง เส ริ ม ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร ต อ บ แ ท น อ่ื น  
นอกเหนือจากเงินเดือนค"าตอบแทนให�แก"เทศบาล
อย"างเหมาะสมตรงกับความต�องการ 
2.ส"งเสริมการย�ายสับเปลี่ยนตำแหน"งหน�าท่ีเพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ6ทำงานของเทศบาลอย"างมีหลักเกณฑ6
และเหมาะสม 
3.เสริมสร�างความเข�าใจในโอกาสความก�าวหน�าท่ี
ระเบียบกฎหมายไม"เอ้ืออำนวยให�ในป]จจุบัน 
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5. งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 
เบิกจ"ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจำปY งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารท่ัวไป ของเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 

6. การตดิตามและประเมินผล 
  เทศบาลเมืองเดชอุดม ได�กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล
และบุคลากรของเทศบาล โดยแต"งต้ังผู�รับผิดชอบในการประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ�างประจำและพนักงานจ�าง ดังนี้ 
   1. ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม   ประธานกรรมการ 
  2. ผู�อำนวยการสำนัก/กอง     กรรมการ 
  3. นักทรัพยากรบุคคล            เลขานุการ 
    โดยมีหน�าท่ีติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ�างประจำและพนักงานจ�าง ของเทศบาลเมืองเดชอุดมเป�นประจำทุกปY และสรุปรายงานผลและ
ข�อเสนอแนะในการติดตามประเมินผลให�นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดมรับทราบเพ่ือพิจารณา 
    ในกรณีโครงการท่ีมีการจัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ภายหลังจากการกลับจากทัศนศึกษา
ดูงานจะมีการประเมินและสรุปผลสาระความรู�และประโยชน6ท่ีได�รับจากการศึกษาดูงานเพ่ือเผยแพร"ให�
บุคลากรของเทศบาลได�รับทราบ เพ่ือนำไปปรับใช�ในการพัฒนาการปฏิบั ติงานของเทศบาล ให� เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป�นประโยชน6แก"ประชนชนต"อไป 
    เทศบาลเมืองเดชอุดม จะนำผลการประเมินผลของคณะกรรมการ ใช�เป�นข�อมูลประกอบการ
กำหนดหลักสูตร วิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความต�องการของบุคลากรในหน"วยงานต"อไป 
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