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ส่วนที่  1 
หลักการและเหตุผล 

 

หลักการและเหตุผล 
   ๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้นำหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความต่ืนตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ    
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   การปรับเปล่ียนวิธีคิด  วิธีการทำงาน  เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ   และนำระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ   ซึ่งนำไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ    เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้   ท่ีมีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปล่ียนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 

  “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ    สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน   ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 

  “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญให้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศท่ีมี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปล่ียนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่    จากการท่ียึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว้   ต้ังแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กำหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
  ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 
  ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ ใน
การปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
  ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เพื่อการนำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
 
 
 
 



   

๑.๓  ประกาศ ก.ท.จังหวัดเชียงใหม่ 
  ตาม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดใหม่   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ ในหมวดท่ี ๑4  การบริหารงานบุคคล  ส่วนท่ี 4 การ
พัฒนาพนักงานเทศบาล  ได้กำหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาพนักงานเทศบาล   ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี  
โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง 
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒88 - 326  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาขึ้น  
โดยจัดทำให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลตำบลสันทราย  และจัดทำให้ครอบคลุมถึงบุคลากร 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสันทราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ส่วนที่  2 
วัตถุประสงคแ์ละเปา้หมาย 

 

วัตถุประสงค์ 
 

1. การฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้เกิดขึ้นมาแล้ว กล่าวคือ เมื่อการดำเนินงานของ 
หน่วยงานหรือองค์กรมีปัญหาเกิดขึ้น   สามารถสำรวจค้นพบได้ หรือเป็นท่ีปรากฏชัดแจ้งว่าเป็นความจำเป็นท่ี
จะต้องแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการฝึกอบรม (เรียกว่ามีความจำเป็น ในการฝึกอบรม) จึงได้มีการจัดการฝึกอบรมข้ึน 
เช่น เมื่อพบว่า เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถจดรายงานการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ด้วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการจดรายงานการประชุมข้ึน 

2. การฝึกอบรมเพื่อป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ความจำเป็นในการฝึกอบรม 
ประเภทนี้ มักเกิดขึ้น เมื่อมีแผน หรือมีความคาดหมายว่าจะมีการเปล่ียนแปลงตัวบุคคล หรือวิธีการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน และบุคลากรท่ีมีอยู่เดิม ในปัจจุบันยัง ไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานใหม่นั้นได้ จึงจำเป็นจะต้อง
จัดการฝึกอบรมเพื่อป้องกันปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น เมื่อมีแผน จะนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
ใดด้านหนึ่ง จึงจำเป็นต้องรีบจัดการฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากร ท่ีจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเสียก่อน 

3. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้นในระยะยาว หมายถึง เมื่อมิได้มี 
ปัญหา หรือมีแผนในการ เปล่ียนแปลง ในระยะส้ันแต่อย่างใด  แต่ในระยะยาวมุ่งท่ีจะพัฒนางานและพัฒนา
บุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กรโดยรวม ดังท่ีมักจะมีคำกล่าวว่า การอยู่นิ่งเฉยไม่พัฒนาก็คือการถอยหลัง
ไปเรื่อยๆ เพราะผู้อื่นๆก็จะแซงหน้าขึ้นไปหมด จึงจำเป็นต้องมี การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
สูงขึ้นอีก จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้นอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึงท้ังองค์กร 

4. เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลสันทรายอันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ท่ี 
เทศบาลกำหนด 

5. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลสันทรายมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  นั่นคือ มี 
คุณภาพ  มีความรักองค์กร  มุ่งมั่นต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีตามภาระงานท่ีกำหนดได้รับ  มอบหมายงานตามศักยภาพ  
ความถนัด  ความสนใจของแต่ละบุคคลมีความพึงพอใจในการทำงานมีความรู้และทักษะในงานท่ีปฏิบัติมีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าท่ีให้มีคุณภาพสูงสุดมีจิตสำนึกความเป็น 
ข้าราชการ 

6. เพื่อสอดรับกับการดำเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร  และนำองค์ 
ความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า 

7.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง   
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
 

 
 
 



   

เป้าหมาย 
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสันทราย ประกอบด้วย  

1.  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานเทศบาล  
2.  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
3.  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

-   บุคลากรของเทศบาลตำบลสันทรายท่ีได้ไปเข้าร่วมประชุมวิชาการในแต่ปีงบประมาณ  มี 
     จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  เมื่อเทียบกับจำนวนบุคลากรท้ังหมด  ( โดยไม่นับซ้ำ ) 
- บุคลากรในเทศบาลตำบลสันทรายท่ีได้เข้ารับการฝึกอบรม  สัมมนา  หรือดูงานท้ังในและต่างประเทศ 

( อย่างน้อยรายละ 1 ครั้ง ) ในแต่ละปีงบประมาณ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  เมื่อเทียบกับ
จำนวนบุคลากรท้ังหมด  ( โดยไม่นับซ้ำ ) 

 
แผนภูมิ  แสดงถึง  “ กระบวนการฝึกอบรม “ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม  หมายถึง  การค้นหาปัญหาท่ีเกิดขึ้นในองค์กร 
หรือในหน่วยงาน  ว่ามีปัญหาเรื่องใดบ้าง  ท่ีจะสามารถแก้ไขให้หมดไปหรืออาจทำให้ทุเลาลงได้ด้วยการฝึกอบรม  
โดยรวมไปถึงการพยายามหาข้อมูลด้วยว่า  กลุ่มบุคลากรเป้าหมายท่ีจะต้องเข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มใด  ตำแหน่ง
อะไร  มีจำนวนมากน้อยเพียงใด ควรจะต้องจัดเป็นโครงการฝึกอบรมให้หรือเพียงแต่ส่งไปเข้ารับการอบรม
ภายนอกองค์การเท่านั้น  มีภารกิจใดบ้างท่ีควรจะต้องแก้ไข  ปรับปรุง  ด้วยการฝึกอบรม  พฤติกรรมประเภท
ใดบ้างท่ีควรจะต้องเปล่ียนแปลงด้านความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ  หรือประสบการณ์  ท้ังนี้  สภาพการณ์ท่ีเป็นปัญหา
และแสดงถึงความจำเป็นในการฝึกอบรมอาจมีท้ังท่ีปรากฏชัดแจ้ง และเป็นสภาพการณ์ท่ีซับซ้อนจำเป็นต้อง

 

การหาความจ าเป็นใน
การฝึกอบรม 

 

การประเมินผล / 
ติดตามผลการฝึกอบรม 

 

การสร้างหลกัสูตร  
ฝึกอบรม 

 

การบริหารโครงการ
ฝึกอบรม 

 

การก าหนดโครงการ
ฝึกอบรม 



   

วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อค้นหา  วิธีการท่ีใช้ในการวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมมีหลายหลาย
วิธี เช่น การสำรวจ การสังเกตการณ์ การทดสอบ และการประชุมเป็นต้น 
  2.  การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม  หมายถึง  การนำเอาความจำเป็นในการฝึกอบรมซึ่งมีอยู่ชัดเจน
แล้วว่า  มีปัญหาใดบ้างท่ีจะสามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม  กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร  และพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ี
ต้องการจะเปล่ียนแปลงเป็นด้านใดนั้นมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นหลักสูตร  โดยอาจประกอบด้วยวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรฝึกอบรม  หมวดวิชา  หัวข้อวิชา  วัตถุประสงค์ ของแต่ละหัวข้อวิชา เนื้อหาสาระหรือแนวการอบรม  
เทคนิคหรือวิธีการฝึกอบรม  ระยะเวลา  การเรียงลำดับหัวข้อวิชาท่ีควรจะเป็นตลอดจนการกำหนดลักษณะของ
วิทยากรผู้ดำเนินการฝึกอบรม  ท้ังนี้  เพื่อจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีข้ันตอน  และเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมจนทำให้ส่ิงท่ีเป็นปัญหาได้รับการแก้ไขลุล่วงไปได้  หรืออาจทำให้ผู้เข้ารับการอบรมทำงาน
ท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มใจยิ่งขึ้น 
  3.  การกำหนดโครงการฝึกอบรม   คือ   การวางแผนการดำเนินการฝึกอบรมอย่างเป็นขั้นตอน
ด้วยการเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  ดังท่ีเรียกว่า  “ โครงการฝึกอบรม “  เป็นการระบุรายละเอียดท่ี
เกี่ยวข้องท้ังหมด  ต้ังแต่เหตุผลความเป็นมาหรือความจำเป็นในการฝึกอบรม  หลักสูตร  หัวข้อวิชาต่าง ๆ วิทยากร  
คุณสมบัติของผู้ท่ีจะเข้ารับการฝึกอบรม  วัน  เวลา  สถานท่ีอบรม  ประมาณการค่าใช้จ่าย  ตลอดจนรายละเอียด
ด้านการบริหารและธุรการต่าง ๆ ของการฝึกอบรม  ท้ังนี้  เนื่องจากการฝึกอบรม  เป็นกิจกรรมท่ีมีผู้เกี่ยวข้อง
หลายฝ่าย  นับต้ังแต่ผู้ท่ีจะเข้ารับการฝึกอบรม  ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
วิทยากร  และท่ีสำคัญคือ  ผู้บริหารซึ่งมีอำนาจอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย  จำเป็นจะต้องเข้าใจถึงรายละเอียด
ต่าง ๆ ของการฝึกอบรม  โดยใช้โครงการฝึกอบรมท่ีเขียนขึ้นเป็นส่ือนั่นเอง 
  4.  การบริหารโครงการฝึกอบรม   สำหรับข้ันตอนนี้ในตำราการบริหารงานฝึกอบรมบางเล่มระบุ
เป็นขั้นของ  “ การดำเนินการฝึกอบรม “  แต่เนื่องจากผู้เขียนพิจารณาเห็นว่า  ถึงแม้จะดูเหมือนว่าการ
ดำเนินการฝึกอบรมเป็นหัวใจสำคัญของการจัดโครงการฝึกอบรม  หากแท้ท่ีจริงแล้วการดำเนินการฝึกอบรมเป็น
เพียงส่วนหนึ่งของการบริหารโครงการฝึกอบรม เพราะการดำเนินการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการได้นั้น  นอกจากมาจากวิทยากรท่ีมีความรู้  ความสามารถ  และหลักสูตรฝึกอบรมที่
เหมาะสมแล้วยังจำเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรม  ซึ่งเข้าใจหลักการบริหารงานฝึกอบรม   
 

  
Input    Process          Outputs 

 
 
 
      

 
( Feedback ) 

 

1.) Input  หรือส่ิงนำเข้า  ซึ่งได้แก่  ทรัพยากรต่าง ๆ  เช่น  เงินงบประมาณ  บุคคล  วัสดุ  
อุปกรณ์ตลอดจนนโยบายและแนวคิดในการบริหารงานการทรัพยากรพฒันาบุคลากร วิธีการ
ท่ีใช้ในการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีต่าง ๆ ฯลฯ  ซึ่งหน่วยงานทุ่มเทหรือใส่เข้าไปใน
ระบบการพัฒนาบุคลากร 
 



   

2.) Process  หรือ กระบวนการพฒันาบุคคล หมายถึง การฝึกอบรม การสัมมนา  การประชุม
เชิงปฏิบัติการ หรือการดำเนินการพัฒนาบุคลากรในลักษณะอื่น ๆ เช่น การมอบหมายงาน 
การหมุนเวียนหน้าท่ีการงาน ( Job Rotation )  เป็นต้น 
 

3.) Outputs  หรือผลลัพธ์  คือบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว  รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์  ซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นข้อมูลย้อนกลับหรือ Feedback  เพื่อใช้ในการปรับปรุงการ
พัฒนาบุคลากรต่อไปอีก 
 

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ปัญหาท่ีไดจ้ากการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดขึ้นของหน่วยงาน 

บุคลากรไม่สามารถปฏิบตัิงานไดต้าม
มาตรฐานและส าเร็จตามท่ีก าหนดไว ้

 เกิดการสูญเสียส้ินเปลอืงทรัพยากร 

เม่ืองานคัง่คา้งสะดุด ณ จุดต่าง ๆ 

จดัส่งบุคลากรไปอบรม 

ประเมินความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการฝึกอบรม และ 

จดัล าดบัความส าคญักอ่นหลงั 

ด าเนินการเสนอเร่ืองต่อผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

พิจารณาปัญหาและความตอ้งการท่ีตอ้งมีการฝึกอบรม 
พิจารณาว่า ณ จุดใดของหน่วยงานท่ี
สมควรตอ้งจดัให้มีการฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างาน 

ส ารวจความตอ้งการในการฝึกอบรม
เพ่ิมเติมจากบุคลากรในหน่วยงาน 

ก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

ก าหนดเร่ืองและเน้ือหาท่ีจะท าการ
ฝึกอบรม 

ก าหนดวิธีและส่ือท่ีจะใชใ้นการฝึกอบรม 

ด าเนินการอบรม 

ประเมินผล 

 

 

 

 

จดัท าโครงการฝึกอบรม 

การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก 

การติดต่อประสานงานทั้งวิทยากร  
และผูจ้ะเขา้รับการอบรม 

การจดัเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ 



   

แผนการพัฒนาบุคลากรสามปี  ( พ.ศ. 2561 – 2563 ) 
 

รายการ 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. วิเคราะห์ปัญหาท่ีได้จากการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ของหน่วยงาน 

            

2. พิจารณาว่า ณ จุดใดของหน่วยงานท่ี
สมควรต้องจัดให้มี ก าร ฝึกอบรมเพื่ อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมท้ัง
สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม
เพิ่มเติมจากบุคลากรของหน่วยงาน 

            

3.ดำเนินการเสนอเรื่องต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาส่ังการ 

            

4 .ประ เมิ น ความจำเป็ น ท่ี ต้ องมี ก าร
ฝึกอ บ รม และ จั ดล ำดั บ คว าม สำ คัญ
ก่อนหลัง 

            

5.จัดส่งบุคลากรไปอบรม หรือ จัดทำ
โครงการฝึกอบรมท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บังคับบัญชา 

            

6.ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการท่ีได้
วางแผนไว้ข้างต้น 

            

7. ประเมินผล ควรดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

 
มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ   

1. มีการมอบรางวัลให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจำทุกปี โดยมีประกาศเกียรติ 
คุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ท่ัวไป ดังนี้ 
   ๑.1  ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.2  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 

2.  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรือ่งทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   2.1  การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและส่วนรวม 

๒.2  จัดให้มีสมุดลงช่ือเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓. จัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกัน ทำงานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรม

พัฒนาท่ีหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 



   

มาตรการดำเนินการทางวินัย  
๑.  มอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดท่ีกระทำผิดวินัยไม่

ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน  แล้วเสนอให้ปลัดเทศบาล  และนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายทราบ 
๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  ครั้ง  

ยกเว้นการกระทำผิดวินัยในมาตรการท่ีประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  
๒.๑  การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานท่ีราชการ  
2.๒  การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนท่ีนอกเหนือจากท่ี 

กฎหมายหรือระเบียบกำหนด  
๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานท่ีจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ 

เทศบาลตำบลสันทราย 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ส่วนที่  3 
การวิเคราะห์ : การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเทศบาลตำบลสันทราย 

 

เทศบาลตำบลสันทราย  หมายถึง  องค์กรท่ีทำหน้าท่ีในการพัฒนา  หรือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด เช่น  สำนักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  และกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีทำหน้าท่ีในการพัฒนา
พนักงานเทศบาลสามัญและบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันทราย 
 

การวิเคราะห์องค์กรการพัฒนาระบบบริหารบุคคลของเทศบาลตำบลสันทราย   
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ (SWOT  ANALYSIS) 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. เห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลกรโดยการให้
เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของตำแหน่ง 
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับ
ท่ีสูงขึ้น 
3. มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา มีเครือข่าย
สถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ในเขตพื้นท่ีอำเภอฝาง 
4. กรมส่งเสริมให้ความสำคัญในการพัฒนาคน โดย
การกำหนดแนวนโยบายให้พนักงานเทศบาลได้ศึกษา
ต่อถึงระดับปริญญาโทด้วยการเตรียมความพร้อมด้าน
สถานท่ีศึกษา และแนวทางการให้ทุนการศึกษา 
5. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เนื่องจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายใหญ่ ปรับขนาด
เป็นขนาดกลาง  
6. พนักงานเทศบาลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศ
ได้อย่างท่ัวถึง มีการติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตภายใน
สำนักงาน 

1. สำนักงานมีความคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ 
2. จำนวนพนักงานเทศบาลบรรจุแต่งต้ังไม่ครบตาม
กรอบอัตรากำลัง ปริมาณงานมากกว่าจำนวนบุคลากร 
3. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความ
ชำนาญในงานท่ีปฏิบัติ 
4. การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค      
ส่วนราชการยังขาดความเช่ือมโยงเกื้อหนุนซึ่งกนัและกัน 
5. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ท่ีเป็นระบบและ  
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
6. เจ้าหน้าท่ีมีความตระหนักในหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบต่องานท่ีปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
7. ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด      
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดส่ิงจูงใจ และ 
ขวัญกำลังใจ ท่ีจะทำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุ่มเท
กำลังกายและความคิดในการปฏิบัติงาน 
8. ทำงานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. กรมส่งเสริมให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูล
ด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
3. พนักงานเทศบาลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
4. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่าง
หน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 
5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น 
อบรมร่วมกัน 
 

 
 

1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนา
บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พนักงานเทศบาลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่
เรียนรู้งาน 
3. พนักงานเทศบาลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย 
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจำกัด 
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนาคน 
 

 
 
ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 

1. ก่อให้เกิดความสามัคคี สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
2. บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาแล้วจะนำพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความสำเร็จ 
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยผลงานในองค์กร 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



   

ส่วนที่  4 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลสันทราย  ได้กำหนดวิสัยทัศน์  

พันธกิจ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์ใสการพัฒนากำลังคน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใน
ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

“พัฒนาระบบ    พัฒนาคน     พัฒนาตำบลก้าวหน้า”   

พันธกิจ 

• สร้างระบบการพัฒนากำลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 
• ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างทีมงาน  และ

เครือข่าย  โดยเน้นการมีสัมพันธภาพท่ีดี 
• ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากรเทศบาลตำบลสันทรายทุกส่วน

ราชการ/หน่วยงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  และท่ัวถึง 
• เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชากรกับองค์กรต่าง ๆ ท้ังในระดับตำบล 
• ดำเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม  โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ  ทักษะและ

ทัศนคติในกระบวนการทำงาน  ตลอดจนเสริมสร้างความเช่ือมั่นตนเอง  และให้เกิด
แก่บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงานในพื้นท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสัน
ทราย 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

• บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge  Worker)  สอดคล้อง
กับการพัฒนาระบบราชการ 

• ระบบการพัฒนากำลังคนมีมาตรฐาน  สามารถรองรับภารกิจการพัฒนาบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

• วิชาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ  ทันสมัย  เหมาะสม และ
เพียงพอ 

• กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรมีความต่อเนื่อง  สามารถสร้างองค์ความรู้และ
เผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

 

 

 



   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนา 

กำลังคน 
1.1  แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร 
1.2  แผนงานจัดทำระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ หน่วยงาน  

 ต่าง ๆ ในสังกัด 
1.3  แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 
1.4  แผนงานพัฒนาศูนย์พฒันาพนักงานเทศบาล 
1.5  แผนงานพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อโดยการฝึกอบรมทัศนะศึกษาดู 
      งานภายใน 

  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจำเป็น (หลักสูตรกลาง) 
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 

  ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  
(Learning  Organization)   
3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ และการพัฒนา 
     กำลังคน 
3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุน 
      ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

การกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลสันทราย  ได้พิจารณาและ ให้
ความสำคัญบุคลากรในทุกระดับท้ัง คณะผู้บริหาร,สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลท้ัง 4 ส่วนราชการ และพนักงาน
จ้างของเทศบาลตำบลสันทราย  เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพท้ังทางด้านการปฏิบัติงาน , หน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ, ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง, การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้  

1. ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) 
  สำนักปลัดเทศบาล 
   ประกอบด้วย  

1. หัวหน้าสำนักปลัด  (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
2. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)  
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
4. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
5. นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
6. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
7. นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
8. นิติกรปฏิบัติการ 
9. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
10. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
11. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
12. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 
10. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 



   

11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
12. พนักงานวิทย ุ
13. พนักงานขับรถยนต์  (2 อัตรา) 
14. คนงานท่ัวไป (7 อัตรา) 

 

กองคลัง  
ประกอบด้วย  

1. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง  ระดับกลาง) 
2. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 
4. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
5. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
6. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

 

กองช่าง 
ประกอบด้วย  

1. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 
2. นายช่างโยธาชำนาญงาน  (2 อัตรา) 
3. นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
4. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
5. คนงานท่ัวไป 
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ประกอบด้วย  

1. นักวิชาการคลังชำนาญการ 
2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
3.  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
3.  ครู ค.ศ.1  (4 อัตรา) 
4.  ครูผู้ดูแลเด็ก  
4.  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก 
5.  ผู้ดูแลเด็ก 
6.  คนงานท่ัวไป 
 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการดำเนินการ
พัฒนา และ การติดตามและประเมินผล  

(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานท่ีในการปฏิบัติราชการ  
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(6) หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นางลินดารัตน์     วัชรมโนกุล    ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง)  สังกัด   เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน      นายธนวัฒน์    แสงสุวรรณ์   ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 15 15 15 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 10 10 10 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 10 9 10 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 9 10 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 9 9 
สมรรถนะประจำผู้บริหาร     
1. การเป็นผู้นำในการเปล่ียนแปลง 15 15 15 15 
2. ความสามารถในการเป็นผู้นำ 10 7 8 10 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 10 7 7 10 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 10 10 10 10 

น้ำหนักรวม 100 92 93 98 
ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีความพัฒนาในด้านการบริหารในตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการ  งานแผน งานงบประมาณ 
งานการคลัง  งานอำนวยการ งานสภา งานบริหารงานบุคคล การบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ  การบริหารโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลสันทราย   
-เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นายภาณุพงศ์     บังคมเนตร    ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด  (นักบริหารงานท่ัวไป 
ระดับต้น)  สังกัด  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นางลินดารัตน์     วัชรมโนกุล   ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 15 15 15 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 10 10 10 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 10 9 10 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 9 10 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 9 9 
สมรรถนะประจำผู้บริหาร     
1. การเป็นผู้นำในการเปล่ียนแปลง 15 15 15 15 
2. ความสามารถในการเป็นผู้นำ 10 7 8 10 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 10 7 7 10 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 10 10 10 10 

น้ำหนักรวม 100 92 93 98 
ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีการพัฒนาในการควบคุมดูแลงานอำนวยการ งานบริหารงานท่ัวไป งานสภา งานบริหารงานบุคคล งานอื่นๆ ใน
สำนักปลัด   
-เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพื่อพัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นายคมน์    เหลืองอ่อน    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง 
ระดับต้น)  สังกัด  กองช่าง  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นางลินดารัตน์     วัชรมโนกุล   ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 15 15 15 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 10 10 10 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 9 9 10 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 10 10 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 9 9 
สมรรถนะประจำผู้บริหาร     
1. การเป็นผู้นำในการเปล่ียนแปลง 15 15 15 15 
2. ความสามารถในการเป็นผู้นำ 10 6 8 10 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 10 6 7 10 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 10 10 10 10 

น้ำหนักรวม 100 90 93 98 
ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีการพัฒนาควบคุมดูแลงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การวางโครงการสำรวจ 
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ ทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานวางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม 
ออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์แบบ
รูปแบบรายการต่าง ๆ   
-เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติม เพื่อนำมาพัฒนางานช่างต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นางสาวอรชร     รัตนธรรม    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการ
คลัง ระดับกลาง)  สังกัด  กองคลัง  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นางลินดารัตน์     วัชรมโนกุล   ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 14 14 14 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 10 10 10 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 10 9 10 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 9 10 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 9 9 
สมรรถนะประจำผู้บริหาร     
1. การเป็นผู้นำในการเปล่ียนแปลง 15 14 15 15 
2. ความสามารถในการเป็นผู้นำ 10 6 7 10 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 10 7 7 10 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 10 10 10 10 

น้ำหนักรวม 100 91 92 98 
ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีการพัฒนาการควบคุมดูแลงานอำนวยการ งานบริหาร งานการคลัง งานงบประมาณ งานสวัสดิการ งานการเงิน 
การบัญชี งานจัดเก็บ งานพัสดุ ฯลฯ   
-เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นางณัฐย์รดา     กิติตาล  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  (นักบริหารงานท่ัวไป 
ระดับต้น)  สังกัด  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นายภาณุพงศ์    บังคมเนตร   ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 10 10 12 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 9 9 9 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 8 8 8 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 7 7 7 
5. การทำงานเป็นทีม 10 7 7 7 
สมรรถนะประจำผู้บริหาร     
1. การเป็นผู้นำในการเปล่ียนแปลง 15 10 10 11 
2. ความสามารถในการเป็นผู้นำ 10 6 8 8 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 10 5 8 7 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 10 8 8 8 

น้ำหนักรวม 100 70 75 77 
ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีการพัฒนาการควบคุม ดูแล งานอำนวยการ งานบริหารงานท่ัวไป งานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร   
-เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นายทาวัชร์    ก๋าล่ะ   ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  (นักบริหารงาน
ช่าง ระดับต้น)  สังกัด  กองช่าง  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นายคมน์    เหลืองอ่อน   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 14 14 14 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 10 10 9 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 8 8 10 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 9 9 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 9 9 
สมรรถนะประจำผู้บริหาร     
1. การเป็นผู้นำในการเปล่ียนแปลง 15 14 14 14 
2. ความสามารถในการเป็นผู้นำ 10 6 8 9 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 10 6 6 9 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 10 9 9 9 

น้ำหนักรวม 100 85 87 92 
ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีการพัฒนาความรู้ การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน เช่น งานควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การ
วางโครงการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ และ
ออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การ
ประมาณราคา   
-เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นางเกษรา    ศรีบุณยาภิรัต   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัด  
สำนักปลัด  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นายภาณุพงศ์    บังคมเนตร   ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 14 14 14 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 10 10 9 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 8 10 10 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 9 9 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 10 9 
สมรรถนะประจำสายงาน     
1. การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก 15 14 14 14 
2. การคิดวิเคราะห์ 10 8 9 9 
3. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสาย
งาน 

10 5 8 9 

4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของ
งาน 

10 6 8 9 

น้ำหนักรวม 100 83 92 92 
ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีการพัฒนาด้านงานจัดทำแผน งานงบประมาณ งานจัดทำเทศบัญญัติ การโอนงบประมาณ ฯลฯ   
-เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในตำแหน่ง เพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นางสาวจารุวรรณ    หาชัยภูมิ   ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตร  สังกัด  สำนักปลัด  
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นายภาณุพงศ์    บังคมเนตร   ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 14 14 14 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 10 10 9 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 8 10 10 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 9 9 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 10 9 
สมรรถนะประจำสายงาน     
1. การคิดวิเคราะห์ 15 15 14 14 
2. การวางแผนและการจัดการ 10 9 9 9 
3. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสาย
อาชีพ 

10 6 7 9 

4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของ
งาน 

10 6 7 9 

น้ำหนักรวม 100 86 90 92 
ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีการพัฒนางานระบบการคุ้มครองพันธุพ์ืช  การควบคุมโรคติดต่อ  การแปรรูปปุ๋ยหมัก  การดูแลรักษาพันธุ์พืช 
อย่างต่อเนื่อง 
-เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นางณัฐธยาน์    สิทธิวรปัญญา   ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  สังกัด  สำนักปลัด  
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นายภาณุพงศ์    บังคมเนตร   ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 14 14 14 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 10 10 9 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 8 10 10 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 9 9 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 10 9 
สมรรถนะประจำสายงาน     
1. การคิดวิเคราะห์ 15 14 14 14 
2. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสาย
อาชีพ 

10 6 7 9 

3. การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์ 10 8 7 9 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของ
งาน 

10 7 8 9 

น้ำหนักรวม 100 85 89 92 
ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีการพัฒนาในด้านงานพัฒนาชุมชน งานแจกเบ้ีย  คนพิการ งานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานท่ัวไป ฯลฯ  
-เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นางสาวสุกัญญา    กันชัย  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล  สังกัด  สำนักปลัด  
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นายภาณุพงศ์    บังคมเนตร   ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 14 14 14 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 10 10 9 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 8 10 10 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 9 9 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 10 9 
สมรรถนะประจำสายงาน     
1. การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก 15 14 14 14 
2. การคิดวิเคราะห์ 10 10 7 9 
3. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสาย
อาชีพ 

10 6 7 9 

4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของ
งาน 

10 6 7 9 

น้ำหนักรวม 100 86 88 92 
ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีการพัฒนาในด้านงานบริหารงานบุคคล  การโอน การย้าย การเล่ือนระดับ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ สิทธิ
สวัสดิการของพนักงานและพนักงานจ้าง   
-เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นางสาวเพชรแก้ว    ชมภู  ตำแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไป  สังกัด  สำนักปลัด  
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นายภาณุพงศ์    บังคมเนตร   ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 14 14 14 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 10 10 9 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 8 10 10 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 9 9 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 10 9 
สมรรถนะประจำสายงาน     
1. การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก 15 14 14 14 
2. การคิดวิเคราะห์ 10 10 9 9 
3. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสาย
อาชีพ 

10 6 7 9 

4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของ
งาน 

10 6 7 9 

น้ำหนักรวม 100 86 90 92 
ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีการพัฒนาในด้านงานอำนวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป งานประสานงานท่ัวไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานรัฐ
พิธี งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น   
-เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นายฉัตรบรรณ     ชมบาล  ตำแหน่ง  นิติกร  สังกัด  สำนักปลัด  เทศบาลตำบล  
สันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นายภาณุพงศ์    บังคมเนตร   ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 14 14 14 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 10 9 9 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 8 9 8 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 9 9 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 8 9 
สมรรถนะประจำสายงาน     
1. การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก 15 14 13 14 
2. การคิดวิเคราะห์ 10 8 8 9 
3. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสาย
อาชีพ 

10 6 7 9 

4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของ
งาน 

10 6 2 9 

น้ำหนักรวม 100 84 84 90 
ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีการพัฒนาด้านงานนิติการ  งานด้านกฎหมาย  งานร้องเรียน  งานร้องทุกข์ งานเกี่ยวกับวินัยพนักงานและ
พนักงานจ้าง  
-เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมในตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้ ต่อไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นายธนชาติ     ผ่องศรี  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  สังกัด  สำนักปลัด  
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นายภาณุพงศ์    บังคมเนตร   ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 14 14 14 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 8 9 9 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 8 9 8 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 9 9 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 8 9 
สมรรถนะประจำสายงาน     
1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 15 14 13 14 
2. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสาย
อาชีพ 

10 6 7 7 

3. การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์ 10 8 8 9 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของ
งาน 

10 6 7 9 

น้ำหนักรวม 100 82 84 88 
ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพ 
รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ  ฯลฯ   
-เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมในตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้ ต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นายอนุรักษ์    วงค์ราช  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
สังกัด  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นายภาณุพงศ์    บังคมเนตร   ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 14 13 14 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 8 9 9 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 8 9 8 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 9 9 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 8 9 
สมรรถนะประจำสายงาน     
1. การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย 15 11 13 14 
2. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 10 8 8 7 
3. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสาย
อาชีพ 

10 5 8 9 

4. ความเข้าใจพื้นท่ีและการเมืองท้องถิ่น 10 8 8 9 
น้ำหนักรวม 100 80 85 88 

ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีการพัฒนาด้านงานป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ ทางอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ทางถนน ด้ายสาธารณภัยต่าง ๆ งาน
รักษาความสงบ ฯลฯ   
-เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมในตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้ ต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นางหทัยภัทร    ดาวจร  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  สังกัด  สำนักปลัด  
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นายภาณุพงศ์    บังคมเนตร   ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 14 13 14 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 8 9 9 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 8 9 8 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 9 9 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 8 9 
สมรรถนะประจำสายงาน     
1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 15 14 13 14 
2. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญใน
สายอาชีพ 

10 5 7 7 

3. การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ 10 8 7 9 
4. ความละเอียดรอบคอบและความ
ถูกต้องของงาน 

10 5 7 9 

น้ำหนักรวม 100 80 82 88 
ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีการพัฒนางานพัฒนาชุมชน งานแจกเบ้ีย  คนพิการ งานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานท่ัวไป ฯลฯ  
-เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นางสาวธนากาญจน ์   บุญถึง  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  สังกัด  สำนักปลัด  
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นายภาณุพงศ์    บังคมเนตร   ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 14 14 14 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 10 9 9 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 8 9 8 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 9 9 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 8 9 
สมรรถนะประจำสายงาน     
1. การยึดมัน่ในหลักเกณฑ์ 15 14 13 14 
2. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญใน
สายอาชีพ 

10 5 7 9 

3. ความละเอียดรอบคอบและความ
ถูกต้องของงาน 

10 6 7 9 

4. อื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 10 9 7 9 
น้ำหนักรวม 100 84 83 90 

ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีความพัฒนาในงานบริหารงานท่ัวไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดทำบันทึกขออนุมัติต่าง ๆ   
-เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นางสาวพุทธชาติ   เตจ๊ะสุรินทร์  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง  
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นางสาวอรชร    รัตนธรรม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 14 14 14 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 10 10 9 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 8 10 10 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 9 9 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 10 9 
สมรรถนะประจำสายงาน     
1. การคิดวิเคราะห์ 15 14 14 14 
2. การบริหารความเส่ียง 10 5 7 9 
3. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 10 9 9 9 
4. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสาย
อาชีพ 

10 6 7 9 

น้ำหนักรวม 100 84 90 92 
ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีการพัฒนาด้านการเงิน การบัญชี งานควบคุมฏีกา การเขียนฎีกา ใบสำคัญรับเงิน   
-เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นางสาวรสรินทร์   แซ่ฮ่อ  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง  
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นางสาวอรชร    รัตนธรรม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 13 14 14 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 9 9 9 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 8 10 10 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 9 9 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 9 9 
สมรรถนะประจำสายงาน     
1. การคิดวิเคราะห์ 15 13 14 13 
2. การบริหารความเส่ียง 10 6 7 9 
3. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 10 9 9 9 
4. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญใน
สายอาชีพ 

10 5 7 8 

น้ำหนักรวม 100 81 88 90 
ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีการพัฒนาด้านการเงิน การบัญชี งานควบคุมฏีกา การเขียนฎีกา ใบสำคัญรับเงิน   
-เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นางรัชดา   บุราณรักษ์  ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ สังกัด กองคลัง  เทศบาล
ตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นางสาวอรชร    รัตนธรรม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 14 14 14 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 10 10 9 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 8 10 10 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 9 9 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 10 9 
สมรรถนะประจำสายงาน     
1. การคิดวิเคราะห์ 15 14 14 14 
2. การบริหารความเส่ียง 10 6 7 9 
3. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 10 9 9 9 
4. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญใน
สายอาชีพ 

10 5 7 9 

น้ำหนักรวม 100 84 90 92 
ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีการพัฒนาด้านงานจัดเก็บรายได้  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีป้าย  และภาษีบำรุงท้องท่ี  งานเขียนใบเสร็จ  
งานภาษีอากร   
-เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นางเพียรศิริ    ธนารัตนกุล  ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ สังกัด กองคลัง  
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นางสาวอรชร    รัตนธรรม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 14 13 14 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 8 9 9 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 8 9 8 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 9 9 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 8 9 
สมรรถนะประจำสายงาน     
1. การคิดวิเคราะห์ 15 14 13 14 
2. การบริหารความเส่ียง 10 6 7 7 
3. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 10 8 8 9 
4. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสาย
อาชีพ 

10 5 7 9 

น้ำหนักรวม 100 81 83 88 
ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีการพัฒนาด้านงานจัดเก็บรายได้  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีป้าย  และภาษีบำรุงท้องท่ี  งานเขียนใบเสร็จ  
งานภาษีอากร   
-เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นางสาวอาภาพร   จันทาพูน  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัด กองคลัง  เทศบาล
ตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นางสาวอรชร    รัตนธรรม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบนั  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 14 13 14 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 8 9 9 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 8 9 8 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 9 9 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 8 9 
สมรรถนะประจำสายงาน     
1. การคิดวิเคราะห์ 15 14 13 14 
2. การบริหารความเส่ียง 10 5 7 7 
3. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 10 8 8 9 
4. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสาย
อาชีพ 

10 5 7 9 

น้ำหนักรวม 100 80 83 88 
ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีการพัฒนาด้านงานจัดซื้อ จัดจ้าง งานลงทะเบียนพัสดุ งานตกลงราคา งานสอบราคา งานประกวดราคา   
-เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นายภูวนัย   สิทธิราช  ตำแหน่ง  นายช่างโยธา สังกัด กองช่าง  เทศบาลตำบล     
สันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นายคมน์     เหลืองอ่อน   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 14 14 14 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 10 10 9 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 8 10 10 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 9 9 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 10 9 
สมรรถนะประจำสายงาน     
1. การมุ่งความปลอดภัยและการระงับภัย 15 11 12 14 
2. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 10 10 9 9 
3. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสาย
อาชีพ 

10 5 7 9 

4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของ
งาน 

10 5 7 9 

น้ำหนักรวม 100 81 88 92 
ทักษะทีต้่องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีการพัฒนาด้านการออกแบบ  การควบคุมอาคาร การก่อสร้างและบำรุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการ
ก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา   
- เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นายขวัญชัย   ธรรมบุญ  ตำแหน่ง  นายช่างโยธา สังกัด กองช่าง  เทศบาลตำบล     
สันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นายคมน์     เหลืองอ่อน   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 14 14 14 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 10 10 9 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 8 10 10 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 9 9 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 10 9 
สมรรถนะประจำสายงาน     
1. การมุ่งความปลอดภัยและการระงับภัย 15 14 14 14 
2. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 10 10 9 9 
3. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสาย
อาชีพ 

10 5 7 9 

4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของ
งาน 

10 5 7 9 

น้ำหนักรวม 100 84 90 92 
ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีการพัฒนาด้านการออกแบบ  การควบคุมอาคาร การก่อสร้างและบำรุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการ
ก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา   
- เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นางสาววรางคณา   คำปัญญา  ตำแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไป  สังกัด กองช่าง  
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นายคมน์     เหลืองอ่อน   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 14 14 14 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 10 10 9 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 8 10 10 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 9 9 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 10 9 
สมรรถนะประจำสายงาน     
1. การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก 15 14 14 14 
2. การคิดวิเคราะห์ 10 9 9 9 
3. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญใน
สายอาชีพ 

10 5 6 9 

4. ความละเอียดรอบคอบและความ
ถูกต้องของงาน 

10 5 6 9 

น้ำหนักรวม 100 83 88 92 
ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีการพัฒนาด้านงานสารบรรณกองช่าง  งานเอกสารเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลง ซ่องแซม
อาคาร  งานวางฎีกา บันทึกข้อความต่าง ๆ 
- เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นางสาวนรากร   แก้วใจบุญ  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  สังกัด กองการศึกษาฯ  
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นายคมน์     เหลืองอ่อน   ตำแหน่ง  รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 14 13 14 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 8 9 9 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 8 9 8 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 9 9 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 8 9 
สมรรถนะประจำสายงาน     
1. การคิดวิเคราะห์ 15 14 13 14 
2. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญใน
สายอาชีพ 

10 6 8 7 

3. การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์ 10 8 8 9 
4. ความละเอียดรอบคอบและความ
ถูกต้องของงาน 

10 5 8 9 

น้ำหนักรวม 100 81 85 88 
ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีการพัฒนางานด้านบริหารการศึกษา  การพัฒนาเด็กปฐมวัย  การดำเนินกิจกรรม โครงการ งบประมาณอาหาร
เสริมนม   
- เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นางสาวรุ่งสุดา   สมมิตร  ตำแหน่ง  นักวิชาการคลัง  สังกัด กองการศึกษาฯ  
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นายคมน์     เหลืองอ่อน   ตำแหน่ง  รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 14 14 14 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 10 10 9 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 8 10 10 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 9 9 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 10 9 
สมรรถนะประจำสายงาน     
1. การคิดวิเคราะห์ 15 14 14 14 
2. การบริหารความเส่ียง 10 5 7 9 
3. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 10 7 8 9 
4. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญใน
สายอาชีพ 

10 5 7 9 

น้ำหนักรวม 100 81 89 92 
ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีการพัฒนาด้านงบประมาณการบริหารการศึกษา  งบประมาณอาหารเสริมนม  งบประมาณโครงการต่าง ๆ 
รายรับ - รายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
- เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

ช่ือ – สกุล/ผู้รับการประเมิน นางสาววิจิตรา   สมบูรณ์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  สังกัด กองการศึกษาฯ  
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ช่ือ – สกุล/ผู้ประเมิน  นายคมน์     เหลืองอ่อน   ตำแหน่ง  รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
น้ำหนัก ระดับความรู้/

ทักษะปัจจุบัน  
ระดับความ

จำเป็นต่องานท่ี
รับผิดชอบ  

ระดับความ
ต้องการในการ

พัฒนา  
สมรรถนะหลัก      
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 15 14 13 14 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 10 8 9 9 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 10 8 9 8 
4. การบริการเป็นเลิศ 10 9 9 9 
5. การทำงานเป็นทีม 10 9 8 9 
สมรรถนะประจำสายงาน     
1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 15 14 13 14 
2. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญใน
สายอาชีพ 

10 5 6 7 

3. ความละเอียดรอบคอบและความ
ถูกต้องของงาน 

10 5 7 9 

4. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 10 8 8 9 
น้ำหนักรวม 100 80 82 88 

ทักษะที่ต้องพัฒนา/พฤติกรรมที่คาดหวัง 
มีการพัฒนาด้านงานเอกสาร งานสารบรรณ การจัดวางฎีกา  บันทึกข้อความรายงานต่าง ๆ ลงระบบ CCIS  SIS   
- เห็นควรเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นางลินดารัตน์   วัชรมโนกุล  ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย  

เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ ใส่เคร่ืองหมาย 

1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น / 
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ  
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม / 
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่)  
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ............หลักการบริหารงานของผู้นำ............... / 
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นางสาวอรชร   รัตนธรรม  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  สังกัด

กองคลัง  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น  
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ  
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม / 
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่)  
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / 
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล / 

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นายคมน์     เหลืองอ่อน   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  สังกัดกองช่าง 

เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น  
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ / 
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่)  
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / 
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นายภาณุพงศ์     บังคมเนตร   ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  

สังกัดสำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น / 
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ  
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม / 
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่)  
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ / 
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / 
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล / 

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นางณัฐย์รดา    กิติตาล   ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  สังกัดสำนัก

ปลัด  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น  
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ  
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม / 
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่)  
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ / 
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / 
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล / 

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นายทาวัชร์     ก๋าล่ะ   ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  สังกัด

กองช่าง  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น  
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ  
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่)  
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / 
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล / 

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นางเกษรา    ศรีบุณยาภิรัต   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น / 
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ / 
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม / 
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่)  
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ / 
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / 
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล / 

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นางสาวจารุวรรณ    หาชัยภูมิ   ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  

สังกัดสำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น / 
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ  
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่)  
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / 
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นางณัฐธยาน์    สิทธิวรปัญญา   ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  

สังกัดสำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น / 
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ  
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่)  
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล / 

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นางสาวสุกัญญา    กันชัย   ตำแหน่ง  นักทรัพยากรชำนาญการ  สังกัด

สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น / 
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ / 
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม / 
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่)  
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล / 

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

----------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นางสาวเพชรแก้ว    ชมภู   ตำแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  

สังกัดสำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น / 
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ  
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม / 
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่)  
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ / 
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นายฉัตรบรรณ    ชมบาล   ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ  สังกัดสำนัก

ปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น / 
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ / 
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่) / 
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นายธนชาติ    ผ่องศรี   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  

สังกัดสำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น  
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ  
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม / 
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่)  
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นายอนุรักษ์    วงค์ราช   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน  

สังกัดสำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น / 
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ / 
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่)  
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

 

 
 

 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี ให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นางหทัยภัทร    ดาวจร   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  

สังกัดสำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น / 
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ  
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม / 
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่)  
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นางสาวพุทธชาติ    เตจ๊ะสุรินทร์   ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี

ชำนาญการ  สังกัดกองคลัง  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น / 
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ  
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม / 
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่)  
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นางรัชดา   บุราณรักษ์   ตำแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ  

สังกัดกองคลัง  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น / 
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ  
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม / 
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่)  
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / 
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล / 

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นางเพียรศิริ    ธนารัตนกุล   ตำแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ  

สังกัดกองคลัง  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น / 
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ  
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม / 
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่)  
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / 
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นางสาวรสรินทร์   แซ่ฮ่อ   ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  

สังกัดกองคลัง  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น / 
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ  
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่)  
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / 
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นางสาวอาภาพร    จันทาพูน   ตำแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ปฏิบัติการ  สังกัดกองคลัง  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น / 
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ  
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่) / 
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ / 
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นางสาววรางคณา   คำปัญญา   ตำแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไปปฎิบัติการ  

สังกัดกองช่าง  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น / 
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ / 
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม / 
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่)  
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ / 
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นายภูวนัย    สิทธิราช   ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน  สังกัดกอง

ช่าง  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น / 
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ  
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่)  
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / 
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นายขวัญชัย   ธรรมบุญ  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน สังกัดกองช่าง  

เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น / 
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ  
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่)  
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / 
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นางสาวรุ่งสุดา    สมมิตร   ตำแหน่ง  นักวิชาการคลังชำนาญการ  สังกัด

กองการศึกษาฯ  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น / 
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ  
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่)  
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล / 

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นางสาวนรากร    แก้วใจบุญ   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

สังกัดกองการศึกษาฯ  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น / 
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ  
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่) / 
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นางสาวธนากาญจน์    บุญถึง   ตำแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  

สังกัดกองการศึกษาฯ  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น / 
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ  
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่)  
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ / 
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / 
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 



   

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------- 
 

วัตถุประสงค ์
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลสันทราย  ท้ังนี้งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้นำผลจาการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
ช่ือ – สกุล/ผู้ตอบแบบสำรวจ นางสาววิจิตรา    สมบูรณ์   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

สังกัดกองการศึกษาฯ  เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตอนที่ 2   ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (สามารถเลือก / ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลำดับที่ รายการฝึกอบรมด้านความรู้/ทักษะ 
ใส่

เคร่ืองหมาย 
1 การฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / 
2 การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลสันทรายจัดเอง / 
3 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น / 
4 การฝึกอบรมตามสายงานและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ / 
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
6 การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่)  
7 การฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ / 
8 การฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
9 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

10 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

/ 

11 การฝึกอบรมในเรื่องอื่น ๆ.............................................................................................  
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/สภาพปัญหา 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 



   

ส่วนที่  6 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  เทศบาลตำบลสันทรายได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตามประเมินผล  
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ว่าบรรลุตามเป้าหมาย     ท่ีต้ังไว้
หรือไม่มากน้อยเพียงใด  โดยได้กำหนดแนวทางไว ้ ดังนี้ 
5.1  การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการและติดตามผลการทำงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ของเทศบาลตำบลสันทราย  จะดำเนินการดังนี้ 

1. ให้มีการต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทำหน้าท่ี  วิเคราะห์ 
และวางระบบการติดตามประเมินผล  และรายงานผลการทำงานต่อคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
กำลังคน  เทศบาลตำบลสันทราย  โดยมีผังโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
  

2. ให้คณะทำงานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน รายงานผลการทำงานต่อ 
คณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนเทศบาลตำบลสันทราย และผู้บริหาร เป็นประจำทุก  1 
ปี 

3. เพื่อให้การพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลสันทรายดำเนินการไปตามแผน 
แม่บทฯ  ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ  และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ  จึงต้องดำเนินการต่อไป 

4. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ เพื่อเกิด 
ความชัดเจนในการดำเนินงานและประสานงาน 

5. สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  ยอมรับและนำแผน 
ไปสู่การปฏิบัติ 
 

5.2 การติดตามประเมินผล 
เพื่อให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามแผนดังต่อไปนี้ 

1. นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ์ นายกเทศมนตรี  ประธานกรรมการ 
2. นางลินดารัตน์ วัชรมโนกุล ปลัดเทศบาล   กรรมการ 
3. นางสาวอรชร รัตนธรรม ผู้อำนวยการกองคลัง  กรรมการ 
4. นายคมน์  เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการกองช่าง  กรรมการ 
5. นายภาณุพงศ์ บังคมเนตร หัวหน้าสำนักปลัด  กรรมการ 
6. นายสมชาย  วรรณศรี  รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ 
7. นางสาวสุกัญญา  กันชัย        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   กรรมการ/เลขานุการ 



   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างจิตสำนึก และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรทุกระดับ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความก้าวหน้าตามสายงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงาน 
 

หลักการ 
 

เสริมสร้างบุคลากรเทศบาลตำบลสันทรายให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมมีความก้าวหน้าในสายงาน มีความ
มั่นคงและคุณภาพท่ีดี สามารถบริหารจัดการพื้นท่ีอนุรักษ์ได้อย่างยัง่ยืนเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

 
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

“พัฒนาระบบ    พัฒนาคน     พัฒนาตำบลก้าวหน้า” 
 

พันธกิจ 
 

1. สร้างระบบการพัฒนากำลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 
2. ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างทีมงาน  และเครือข่าย  โดย

เน้นการมีสัมพันธภาพท่ีดี  
3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากรเทศบาลตำบลสันทรายทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน

อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  และท่ัวถึง 
4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชากรกับองค์กรต่าง ๆ ท้ังในระดับตำบล 
5. ดำเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม  โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ  ทักษะและทัศนคติใน

กระบวนการทำงาน  ตลอดจนเสริมสร้างความเช่ือมั่นตนเอง  และให้เกิดแก่บุคลากรในสังกัดทุก
หน่วยงานในพืน้ท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันทราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
 

1. วัตถุประสงค์  
บุคลากรทุกระดับและทุกสายงานได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ 
ปฏิบัติงาน 

 

2. มาตรการ 
  1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามสายงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจ 
                         ของเทศบาล  
  2. จัดทำแผนงานและสรรหางบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
                         บุคลากร 
  3. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของแต่ละสายงาน 
  4. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
 

3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  1. มีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของเทศบาล 
  2. ร้อยละของความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาบุคลากรไปปฏิบัติ 
  3. มีรายงานการฝึกอบรมหลักสูตรทุกสายงาน หลังจากได้เข้ารับการฝึกอบรม 
  4. จำนวนหลักสูตรและรูปแบบท่ีนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมบุคลากรทุกระดับ 
 

1.วัตถุประสงค์ 
  บุคลากรทุกระดับและทุกสายงานได้รับการส่งเสริมพัฒนาจิตใจ และทัศนคติท่ีดีในการ  
ดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน 
 

2. มาตรการ 
  1.  จัดทำแผนงานและหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างพัฒนาจิตใจ ทัศนคติท่ี  

     ดีของบุคลากรในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในทุกส่วนราชการ 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับและสายงานได้รับการเสริมสร้างพัฒนาจิตใจ และทัศนคติท่ีดี 
    ของบุคลากรในการดำนงชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในทุกส่วนราชการ ท้ังจาก 
    แหล่งภายในและภายนอกองค์กร 

  3. ส่งเสริมและดำเนินการสร้างเครือข่ายการถ่ายทอด แลกเปล่ียนความรู้ และขยายผลการ 
                       เสริมสร้างพัฒนาจิตใจ และทัศนคติในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน 
 

3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  1. มีแผนงานและหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างพัฒนาจิตใจ ทัศนคติท่ีดีของบุคลากร  
                       ในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
  2. มีรายงานและการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทุกระดับและสายงานอาชีพด้านการ 

    เสริมสร้างพัฒนาจิตใจ และทัศนคติท่ีดีของบุคลากรในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน  
  3. มีรายงานการเสริมสร้างเครือข่ายการถ่ายทอด แลกเปล่ียนเรียนรู้ ขับเคล่ือน และขยายผล   

    การพัฒนา จิตใจ และทัศนคติท่ีดีของบุคลากรในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน 



   

1. มีรายงานการส่งเสริม และจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการถ่ายทอด แลกเปล่ียน 
เรียนรู้ ขับเคล่ือนและขยายผล การพัฒนาจิตใจ และทัศนคติท่ีดีของบุคลากรในการ 
ดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาระบบการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความก้าวหน้าตามสายงาน 
 

1. วัตถุประสงค์ 
  บุคลากรทุกระดับและทุกสายงาน ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเสริมสร้าง 
  แรงจูงใจ และได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน 
 

2. มาตรการ 
  1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการเข้าสู่ตำแหน่งบุคลากรทุกระดับและทุกสายงาน 
  2. พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  3. พัฒนาให้มีองค์ความรู้ด้านการบริหารงาน รวมทั้งมีความรู้ ความเช่ียวชาญและทักษะ 

     เฉพาะด้านเพื่อการบริหารงานท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในความรับผิดชอบ 
 

3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  1. มีแผนงานและการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานตำแหน่งสู่ 
      บุคลากรทุกระดับ ทุกสายงาน 
  2. มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการสอบคัดเลือก และสอบแข่งขัน เปล่ียนสายงาน 
  3. จำนวนหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการบริหารข้าราชการตามสายงานอาชีพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงาน 
 

1. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักคิด นักพัฒนา นักวางแผน จนนำไปสู่ความเป็นผู้นำการ 
  เปล่ียนแปลง 
 

2. มาตรการ 
  1. เสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการด้วยเทคนิคใหม่ 
  2. สร้างระบบพัฒนาเพื่อสร้างผู้นำองค์การอย่างต่อเนื่องในทุกระดับและสายงานอาชีพ 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการทุกระดับและทุกสายงานให้ได้รับการพัฒนาด้านการนำการ 
      เปล่ียนแปลง และการมีส่วนร่วมก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง 

2. สำรวจความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและธรรมาภิบาลในองค์กร 
3. เสริมสร้างความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบธรรมมาภิบาลท่ีดีใน 

องค์กร 
 

3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  1.  มีแผนงานการจัดระบบให้ข้าราชการทุกระดับและทุกสายงาน ได้รับการพัฒนาด้าน 
            การนำการเปล่ียนแปลงและการมีส่วนร่วมก่อนเข้าสู่ตำแหน่งโดยมีวิธีการคัดเลือกและ 

               ประเมินท่ีเป็นธรรมาภิบาล 
2. มีแผนงานการสร้างระบบพัฒนาเพื่อสร้างผู้นำองค์การอย่างต่อเนื่องในทุกระดับและ 



   

          สายงานอาชีพ 
3. มีหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับและทุกสายงานให้ได้รับการพัฒนา 

         ด้านการนำการเปล่ียนแปลงและการมีส่วนร่วมก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง 
4. มีรายงานการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรด้านการบริหารระบบธรรมาภิบาลท่ีดี 

         ในองค์กร 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 2561 2562 2563 ทต.ด าเนิน
รอบเดือน รอบเดือน รอบเดือน การเอง

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม เพื่อใหพ้นักงานปฏิบติังานโดยยึด เทศบาลต าบลสันทรายด าเนินการจัด  ม.ค.  ม.ค.  ม.ค.  /
จริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ หลักคุณธรรมจริยธรรมของรัฐยุคใหม่ ท าโครงการเอง
รัฐยุคใหม่

2 โครงการอบรมพนักงานบรรจุใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานใหแ้ก่ โดยพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ  ม.ค.  ม.ค.  ม.ค.  
พนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่ ฝึกอบรมกับหน่วยงานที่จัด
 

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานใหแ้ก่ เทศบาลต าบลสันทรายด าเนินการจัด  ต.ค.  ต.ค.  ต.ค.  /
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ท าโครงการเอง
พนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ เทศบาลและพนักงานจ้าง
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

4 โครงการอบรมกฎหมายแนวทางปฏิบติัเกี่ยว เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในด้าน เทศบาลต าบลสันทรายด าเนินการจัด  ม.ค.  ม.ค.  ม.ค.  /
กับงานสภาทอ้งถิ่นใหแ้ก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา กฎหมายและแนวทางปฏิบติัเกี่ยวกับ ท าโครงการเอง
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่เกี่ยวข้อง งานสภา อปท.

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน เทศบาลต าบลสันทรายด าเนินการจัด  ม.ค.  ม.ค.  ม.ค.  /
พนักงานเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล การท างานตามหลักธรรมาภิบาล ท าโครงการเอง
 (Good Governance)

ส่วนที่  5
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563)
เทศบาลต าบลสันทราย    อ าเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม่

เปา้หมายแต่ละปงีบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 2561 2562 2563 ทต.ด าเนิน
รอบเดือน รอบเดือน รอบเดือน การเอง

ส่วนที่  5
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563)
เทศบาลต าบลสันทราย    อ าเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม่

เปา้หมายแต่ละปงีบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม

6 โครงการอบรมใหค้วามรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยว เพื่อเพิ่มความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้อง เทศบาลต าบลสันทรายด าเนินการจัด ม.ีค. มี.ค. มี.ค.  /
ข้องกับเทศบาลแก่ประชาชน ต้นใหแ้ก่ประชาชน เพื่อใช้ในชีวิต ท าโครงการเอง

ประจ าวัน
7 โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสถาบนั เทศบาลต าบลสันทรายด าเนินการจัด พ.ค. พ.ค. พ.ค.  /

และวันส าคัญของประเทศชาติ ท าโครงการเอง

8 โครงการอบรมเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของ เพื่อใหค้วามรู้ความสามารถแก่เด็ก เทศบาลต าบลสันทรายด าเนินการจัด พ.ค. พ.ค. พ.ค.  /
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ และเยาวชนในต าบลสันทราย ท าโครงการเอง

9 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด เทศบาลต าบลสันทรายด าเนินการจัด เม.ย. เม.ย. เม.ย.  /
ต าบลสันทราย ในเขตต าบลสันทราย และใหป้ระชาชน ท าโครงการเอง

ได้ใช้เวลาว่างใหเ้ปน็ประโยชน์

10 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อใหค้วามรู้ การมีส่วนร่วมของ เทศบาลต าบลสันทรายด าเนินการจัด  ม.ค.  ม.ค.  ม.ค.  /
ในการบริหารทอ้งถิ่น (สภาพลเมือง) ประชาชนในต าบลสันทราย ท าโครงการเอง

11 โครงการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลสันทรายด าเนินการจัด เม.ย. เม.ย. เม.ย.  /
การทอ่งเที่ยวพร้อมของดีประจ าต าบล การทอ่งเที่ยวภายในต าบลสันทราย ท าโครงการเอง
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สันทราย ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

12 โครงการอบรมงานควบคุมน้ ามันเชื้อ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานควบคุมน้ ามันเชื้อ โดยพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบติั ก.พ. ก.พ. ก.พ.
เพลิงหลักสูตร " กฎหมายน้ ามันเชื้อ เพลิงด าเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ งานจริงและยังไม่เคยรับการฝึกอบรม
เพลิง  ส าหรับเจ้าหน้าที่  อปท. " และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

13 โครงการฝึกอบรมบคุลากรด้านประปา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน พิจารณาจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ม.ีค. มี.ค. มี.ค.
หลักสูตร " การปรับปรุงฟื้นฟูระบบผลิต ประเด็นด้านเทควิธีการและการบริหาร กับระบบประปาเข้ารับการฝึกอบรม
น้ าประปาเพื่อใหไ้ด้มาตรฐานคุณภาพ จัดการที่จ าเปน็ส าหรับงานระบบประปา ตามหลักสูตร
น้ า "

14 โครงการฝึกอบรมส าหรับบคุลากร อปท. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ โดยพิจารณาจัดส่งเจ้าหน้าที่ด้าน ม.ีค. มี.ค. มี.ค.
หลักสูตร " การฝึกอบรมเชิงปฏิบติั ปฏิบติังานก่อสร้างทางและสะพานใน งานช่างเข้ารับการอบรม
ในการก่อสร้างทางและสะพานในพื้นที่ พื้นที่ก่อสร้าง
ก่อสร้าง "

15 โครงการพัฒนาบคุลากร อปท. ด้าน เพื่อพัฒนาบคุลากรใหม้ีความรู้ความ โดยพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบติั ม.ค. ม.ค. ม.ค.
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร การ เข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศใน งานจริงและยังไม่ได้รับการฝึกอบรม
ออกแบบโครงสร้างแบบ 3  มิติ งานออกแบบ
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16 โครงการอบรมพระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัด เพื่อพัฒนาบคุลากรใหม้ีความรู้ความ โดยพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบติั ธ.ค. ธ.ค. ธ.ค.
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เข้าใจในการจัดซ้ือจัดจ้างในงานพัสดุ งานจริง

17 โครงการอบรมการจัดท าแผนที่ภาษี เพื่อท าการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีให้ จัดการอบรมโดยมีวิทยากรมาให้ ธ.ค. ธ.ค. ธ.ค.  /
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถน ามา ความรู้แก่บคุลากรที่เกี่ยวข้อง

ใช้ได้ทนัที

18 โครงการอบรมการจัดท าแผนที่ภาษี เพื่อใหม้ีการจัดท าแผนที่ภาษีเปน็ไปตาม พิจารณาจากช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ ธ.ค. ธ.ค. ธ.ค.
และโปรแกรมแผนที่ภาษี ระเบยีบปฏิบติัที่ถูกต้อง สามารถอบรมได้และบคุลากรที่ยัง

ไม่ได้รับการฝึกอบรม

19 โครงการอบรมการจัดท าแผนพัฒนา เพื่อใหพ้นักงานมีศักยภาพและมีประ โดยพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบติั ก.ค. ก.ค. ก.ค.
ทอ้งถิ่น สิทธิภาพในการท างาน งานจริงและยังไม่เคยรับการฝึกอบรม

20 งานการเบกิจ่ายเงินของ อปท. เพื่อใหม้ีความรู้ ความเข้าใจลักษณะ โดยพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบติั ส.ค. ส.ค. ส.ค.
งานหน้าที่ปฏิบติั การบริหารงาน งานจริงและยังไม่เคยรับการฝึกอบรม
อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

21 งานการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ เพื่อใหม้ีความรู้ ความเข้าใจลักษณะ โดยพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบติั ธ.ค. ธ.ค. ธ.ค.
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รายได้ของ  อปท. งานหน้าที่ปฏิบติั การบริหารงาน งานจริงและยังไม่เคยรับการฝึกอบรม
อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

22 งานการพัสดุ , EGP , e-laas เพื่อใหม้ีความรู้ ความเข้าใจลักษณะ โดยพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบติั มิ.ย. มิ.ย. ม.ิย.
งานหน้าที่ปฏิบติั การบริหารงาน งานจริงและยังไม่เคยรับการฝึกอบรม
อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

23 งานการเงินและบญัชี e-laas เพื่อใหม้ีความรู้ ความเข้าใจลักษณะ โดยพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบติั มิ.ย. มิ.ย. ม.ิย.
งานหน้าที่ปฏิบติั การบริหารงาน งานจริงและยังไม่เคยรับการฝึกอบรม
อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

24 โครงการอบรมหลักสูตรสร้างเวปเพจ เพื่อใหพ้นักงานมีความรู้ความเข้าใจ โดยพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบติั ม.ค. ม.ค. ม.ค.
เพื่อการประชาสัมพันธ์ และสามารถปฏิบติังานจริงได้ งานจริงและยังไม่เคยรับการฝึกอบรม

25 โครงการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เพื่อใหพ้นักงานมีความรู้ความเข้าใจ โดยพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบติั ม.ค. ม.ค. ม.ค.
เบื้องต้น และสามารถปฏิบติังานจริงได้ งานจริงและยังไม่เคยรับการฝึกอบรม

26 จัดอบรมแผนอัตราก าลัง 3 ป ี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหแ้ก่พนักงานส่วน พิจารณาจากคุณสมบติัของเจ้าหน้าที่ ส.ค. ส.ค. ส.ค.
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ทอ้งถิ่น
27 จัดอบรมการบริหารงานบคุคล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหแ้ก่พนักงานส่วน พิจารณาจากคุณสมบติัของเจ้าหน้าที่ พ.ค. พ.ค. พ.ค.

ทอ้งถิ่น

28 จัดการอบรมอื่น ๆ ตามหนังสือส่ังการ เพื่อใหพ้นักงานมีศักยภาพและมีประ โดยพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบติั เม.ย. เม.ย. เม.ย.
หรือกิจกรรมอื่นที่ อปท. จัดขึ้น สิทธิภาพในการท างาน งานจริงและยังไม่เคยรับการฝึกอบรม

29 โครงการอบรมหน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อใหพ้นักงานมีศักยภาพและมีประ โดยพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบติั ก.พ. ก.พ. ก.พ.
สิทธิภาพในการท างาน งานจริง

30 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อเตรียม เพื่อใหพ้นักงานมีศักยภาพและมีประ โดยพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบติั ก.พ. ก.พ. ก.พ.
ความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและ สิทธิภาพในการท างาน งานจริง
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น (ITA)

31 โครงการอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิ เพื่อใหพ้นักงานมีศักยภาพและมีประ โดยพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบติั  มิ.ย.  มิ.ย.  มิ.ย.
ภาพด้านการบริหารงานบคุคลของ อปท. สิทธิภาพในการท างาน งานจริง



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 2561 2562 2563 ทต.ด าเนิน
รอบเดือน รอบเดือน รอบเดือน การเอง

ส่วนที่  5
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563)
เทศบาลต าบลสันทราย    อ าเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม่

เปา้หมายแต่ละปงีบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม

32 โครงการอบรมและพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น เพื่อใหพ้นักงานมีศักยภาพและมีประ โดยพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบติั  มิ.ย.  มิ.ย.  มิ.ย.
หลักสูตร"แนวทางปฏิบติังานค่าใช้จ่ายงบ สิทธิภาพในการท างาน งานจริง
ประมาณและการแก้ไขปญัหาข้อทกัทว้ง
ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน

33 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อเพิ่ม เพื่อใหพ้นักงานมีศักยภาพและมีประ โดยพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบติั ก.พ. ก.พ. ก.พ.
ประสิทธิภาพการด าเนินโครงการและการ สิทธิภาพในการท างาน งานจริง
เบกิจ่ายงบประมาณตามโครงการเงินอุดหนุน
ทั่วไป ฯ

34 การปฏิบติังานด้านด าเนินการทางวินัยและ เพื่อใหพ้นักงานมีศักยภาพและมีประ โดยพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบติั  เม.ย - ก.ย.  เม.ย - ก.ย.  เม.ย - ก.ย.
ละเมิดของ อปท. สิทธิภาพในการท างาน งานจริง



ส่งฝึกอบรมกับ
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