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ส่วนที ่1 
บทนำ 

 
1. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับ
สากล เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization)       
โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล       
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
กำหนดให้เทศบาล  มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้
ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงาน
เทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงาน
เทศบาลที่ดี  โดยเทศบาลต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  
(ก.ท.) กำหนด เช่น  การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม  
การฝึกอบรมทางไกล  หรือการพัฒนาตนเองก็ได้  หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม  ให้สอดคล้อง
กับความจำเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้กระทำได้  ทั้งนี้เทศบาลที่จะดำเนินการจะต้องใช้หลักสูตร
ที่ ก.ท. กำหนดเป็นหลักสูตรหลัก  และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจำเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความ
เหมาะสม  การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการ
พัฒนาอ่ืนๆ ได้  และอาจกระทำได้โดยสำนักงาน  ก.ท.  สำนักงาน ก.ท.จ. เทศบาลต้นสังกัด  หรือสำนักงาน 
ก.ท.  ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัด ร่วมกับสำนักงาน ก.ท.จ.  หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับ
ส่วนราชการอานก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรีดังกล่าว กำหนดให้
เทศบาลจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะ
ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล  ก.ท.  กำหนด  โดยให้กำหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  มีระยะเวลา 3 ปี 
ตามกรอบของแผนอัตรากำลังของพนักงานเทศบาลนั้น       
   เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  เทศบาลตำบลโพธิ์งาม  อำเภอประจันตคาม  จังหวัด
ปราจีนบุรี  จึงได้จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ  2561 – 2563  ขึ้น เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกทั้งยังเป็นการ 
พัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ด ี คุณธรรม  จริยธรรมของบุคลากรอีกทางหนึ่งด้วย 
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2. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540, หน้า 154) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากร    
ว่าเป็นการดำเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติหรืองานที่จะ
ปฏิบัติ หรือให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรนั้นปกติจะมีวัตถุประสงค์  2 ประการ คือ
เพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติและเพ่ิมพูนความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อการปฏิบัติงานให้
สูงขึน้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2544, หน้า 83) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึงการดำเนินการ 
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทำงานที่ดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการ
ทำงานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลเป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้าง
และเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติที่ดี และวิธีใน
การทำงานอันจะนำวิธีไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงาน 
  เคนนีและรายด์ (Kenney & Ried, 1986, p. 3) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการ
ต่าง ๆ ที่ดำเนินการเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในองค์กรนั้นอยู่แล้วได้มีความรู้ ความเข้าใจ  สามารถ
ทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ 
  โดยสรุปแล้วการพัฒนาบุคลากร  คือการดำเนินการเพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ  เพ่ือให้เหมาะสมในการนำไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 
3. วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

3.1 เพื่อพัฒนาพนักงานเทศบาล  ให้มีสมรรถนะด้านความคิด  มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตสำนึกในการ
พัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ  รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง  มีทักษะในการใช้ความคิด  (Conceptual Skills)  
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
 3.2 เพ่ือพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่า
ของตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือพัฒนาพนักงานเทศบาล  ให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล  รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล  
 
4. เป้าหมายในการพัฒนา 

 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากร ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ  2561 – 2563  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนบุคลากร
ทั้งหมด 
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 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    บุคลากร  มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ  2561 -2563  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 จากจำนวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา 
 4.3 เป้าหมายเชิงประโยชน์ 
  เทศบาลตำบลโพธิ์งาม  มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ

ผลักดันให้การบริหารงานของเทศบาลบรรลุตามเป้าหมาย 
 

 5. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
  เทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ที่  365 /2560 ลงวันที่  17  
สิงหาคม  2560  ประกอบด้วย   

- นายกเทศมนตรี     ประธานกรรมการ  
- ปลัดเทศบาล       กรรมการ 
- หัวหน้าส่วนราชการ    กรรมการ 
- หัวหน้าสำนักปลัด    กรรมการและเลขานุการ 
โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  ร่วมพิจารณาจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลของ

บุคลากรในสังกัด  ให้ครอบคลุม ดังนี้ 
 5.1 กำหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ

งบประมาณในการพัฒนาพนักงานเทศบาลให้มีความสอดคล้องกับตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแต่ละสายงาน 
ที่ดำรงอยู่ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี  

  5.2 พิจารณาหลักสูตรที่บุคลากรในสังกัด ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน 
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร อาจ
ประกอบด้วย  

   (1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
  5.3 พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจำเป็น และ

ความเหมาะสม อาจประกอบด้วย  
   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝึกอบรม  
  (3) การศึกษาหรือดูงาน  
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
  (5) การสอนงาน การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  

  5.4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละวิธีการ
สำหรับการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้ครอบคลุมโดยคำนึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
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 5.5 พิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ ให้กับบุคลากรในสังกัด อย่างน้อยควรประกอบด้วย 

  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  (3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
  (4) การบริการเป็นเลิศ 
  (5) การทำงานเป็นทีม 
 5.6 พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร  KM  (Knowledge Management) ในเทศบาลตำบล

โพธิ์งาม  เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization)  ในทุกวาระ  ทุกโอกาส เพ่ือสืบค้นหา
ความรู้ใหม่ ๆ ในตัวบุคลากร และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

  
 6. ขั้นตอน ในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
  ขั้นตอนการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
    6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  

   6.1.2 ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์  กำหนด
เป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  

   6.1.3 เพ่ือจัดทำร่างแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
และส่งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับแต่งร่างแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

   6.1.4 จัดส่งแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรีให้ความเป็นชอบ พร้อมแผนอัตรากำลัง 3 ปี  

   6.1.5 ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลและจัดส่งแผน ให้ อำเภอ และ
จังหวัด และส่วนราชการในสังกัด 
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แนวคดิในการจดัทำแผนการพฒันาพนกังานเทศบาล 
ของเทศบาลตำบลโพธิง์าม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Process Outcome Output 

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
   ทต.โพธิง์าม 
 

• นโยบายการพัฒนา
พนักงานส่วนตำบล 

 
• การพัฒนาแผนงาน 
 
• เป้าหมายของ  

ประจำปี 2561 -
2563 

 
• บทบาท อำนาจหน้าท่ี

ของ ทต.โพธ์ิงาม 
 

• ผลการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน
ส่วนตำบล ประจำป ี

 

✓ วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ ทต. 

• แผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล 
ทต.โพธิ์งาม 
ประจำปี
งบประมาณ 
2561 - 2563 

✓ พนักงานเทศบาล
สังกัด ทต.โพธิ์งาม 
ได้รับการพัฒนา
ตามแผนฯ 

✓ วิเคราะห์ SWOT
สภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก 

✓ กำหนดเป้าหมาย
การพัฒนา
พนักงานเทศบาล 

✓ กำหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวช้ีวัด และการ
ประเมินผล 

Impact 

พนักงานเทศบาล   
ทุกระดับมสีมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที ่2 
ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 

 
7. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาพนกังานเทศบาล เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
  

ยุทธศาสตร์การพฒันา กลยทุธ ์
ยุทธศาสตร์ที ่1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

กลยทุธท์ี ่1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยทุธท์ี ่2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยทุธท์ี ่3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทุก
ระดับ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 

กลยทุธท์ี ่1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยทุธท์ี ่2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

กลยทุธท์ี ่1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์กร ในอนาคต  
กลยทุธท์ี ่2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับ
เครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

กลยทุธท์ี ่1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคน
อ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยทุธท์ี ่2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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8. ปญัหาและแนวทางในการพฒันาพนกังานเทศบาล 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
สำหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารกำหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อนขององค์กรจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อการทำงานขององค์กร         
การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กรซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทำงานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  SWOT Analysis      
มีปจัจยัที่ควรนำมาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็งซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายในเป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านกำลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง     
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กร  โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก  แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายในผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหา
โอกาสอยู่เสมอและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ซึ่งการ

บริหารจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ  ทีเ่กิดข้ึนให้ได้จริง  
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วเิคราะหป์จัจยัภายใน ภายนอก (SWOT)   
ในการจดัทำแผนการพฒันาพนักงานเทศบาล 

ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
 

จดุแข็ง   S 
 

1. บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม และสามัคคีกัน 
2. บุคลากรมีจิตบริการ 
3. บุคลากรมคีวามสมานฉันท์ภายในองค์กร 
4. ผู้บริการปกครองแบบครอบครัว 
5. สภาพแวดล้อมเหมาะสมและบรรยากาศดี 
6. รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
7. บุคลากรรุ่นใหม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
8. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เครื่องอำนวย

ความสะดวกทั่วถึง 
9. ขอบเขตการทำงานมีความชัดเจน 
 

จดุออ่น   W 
 

1. ขาดฐานข้อมลูที่ยอมรับน่านับถือ 
2. ทำงานแทนกันไม่ได้ 
3. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรขาดทักษะในการทำงาน 
5. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กร 
6. ขาดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ในองค์กร 
7. บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้

และพัฒนางาน 

โอกาส   O 
 

1. ทต.โพธิ์งาม ให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง
ด้านการปฏิบัติงาน 

2. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปิด

โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
4. ทต.โพธิ์ งาม ให้ความสำคัญต่องานการ

เจ้าหน้าที่  
5. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานนอกอย่างดี 

 

ขอ้จำกดั  T 
 

1. บุคลากรภายนอกงานการเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานการเจ้าหน้าที่ 

2. นโยบายรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
3. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซ้อม 

ไม่ มี ความชั ด เจน  ขาดแนวทางในการ
ดำเนินการที่ถูกต้อง 
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การกำหนดสมรรถนะเพือ่ใชใ้นการพฒันา 
1. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ        

ของบุคลากรทุกระดับชั้น  มากำหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  
ได้ประกาศใช้เป็นตัวกำหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุก  6 เดือน ดังนี้ 

❖ การมุง่ผลสัมฤทธิ์ 
❖ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
❖ ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
❖ การบริการเป็นเลิศ 
❖ การทำงานเป็นทีม 

2. ตำแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น  เป็นสายงานของผู้บริหาร เทศบาล
ตำบลโพธิ์งาม ได้กำหนดแนวทางการสำหรับการพัฒนาเพ่ือทำหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและอนาคต พร้อม
กับเตรียมก้าวขึน้เป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

❖ การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 
❖ ความสามารถในการเป็นผู้นำ 
❖ ความสามารถในการพัฒนาคน 
❖ การคิดเชิงกลยุทธ์ 

3. ตำแหน่งอ่ืน ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น  อำนวยการท้องถิ่น  เทศบาล
ตำบลโพธิ์งาม ได้กำหนดสมรรถนะประจำสายงาน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและระดับที่ดำรงตำแหน่งอยู่ 
ตามสายงานประจำของแต่ละตำแหน่ง ยกเว้น  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างบางตำแหน่ง ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และต้องดำเนินการทุก  
6 เดือน  เช่นกัน  

 
9. การจดัทำแผนการพฒันาพนกังานเทศบาลรายบคุคล 
 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทางที่
จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน  โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน 
แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ ว่า IDP จึงเป็นแผนสำหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้มี
คุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทำงานสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต หรือตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ทีเ่ทศบาลตำบลโพธิ์งามกำหนดขึ้น  
 ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพ่ือการ
เลื่อนตำแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง  ๆ  แต่เมื่อได้มีการดำเนิน
กิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานของระดับความรู้ ความสามารถ  หรือสิ่งที่
ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน IDP   
ก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนองต่อความ
ต้องการในระดับหน่วยงานย่อย และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ 
 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  มีเจตนารมณ์สำคัญที่จะ
เปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารพนักงานเทศบาล จากเดิมที่เน้นพัฒนาพนักงานเทศบาลให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  มาเป็นการให้พนักงานเทศบาลเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อความสำเร็จของ
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เทศบาลตำบลโพธิ์งาม  รวมทั้งให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและสัมฤทธิผล บุคลากร
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด  และวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของตนเองให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ   
โดยมุ่งเน้นการนำหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้บุคลากรมีพ้ืนฐาน
สมรรถนะตามท่ีเทศบาลตำบลโพธิ์งามกำหนด  
 ด้วยเหตุนี้ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการในเรื่องการพัฒนาบุคลากร
เป็ นรายบุ คคลเพ่ื อ เพ่ิม พูนประสิทธิภ าพ ให้ แก่บุ คลากรทุ กระดับชั้ น  หากมี การดำเนิ นการตาม
กระบวนการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแล้ว บุคลากรของเทศบาลตำบลโพธิ์งามจะมีคุณภาพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อันจะมีผลเชื่อมโยงไปสู่
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  เพ่ิมค่าจ้าง และค่าตอบแทน ทำให้บุคลากรมีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลโพธิ์งามยิ่งขึ้นต่อไป  
 ดังนั้น บุคลากรทุกระดับจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนการ
พัฒนารายบุคคล ประกอบด้วย ความหมาย ประโยชน์ บทบาทหน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ทำแผนพัฒนารายบุคคล รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  ซึ่งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารระดับสูง   - นายกเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
2. ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา  - ปลัด หัวหน้าสว่นราชการ และพนักงานทุกระดับ 
3. เจ้าหน้าที่ - นักทรัพยากรบุคคล  
4. องค์กร - เทศบาลตำบลโพธิ์งาม   
บุคคลในแต่ละกลุ่มมีบทบาทและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
กลุ่มบุคคล บทบาท/ หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

นายกเทศมนตรี 
ตำบลโพธิ์งาม 

• สนับสนุนและผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามที่
กำหนดขึ้น 

• อนุมัติให้การจัดทำ IDP เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี 

• ติดตามผลการจัดทำ IDP ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร พร้อมทั้ง
การนำแผน IDP ไปใช้ปฏิบัติจริง 

• จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่าง
ต่อเนื่อง  

ปลัดเทศบาล 
ตำบลโพธิ์งาม 
หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละ
สายงาน ในแต่ละกอง 

• ทำความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดทำ IDP 
• ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่กำหนดขึ้น 
• ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือค้นหาจุดแข็งและ

จุดอ่อนของบุคลากรในงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบในปัจจุบัน  
• ทำความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรเป็นรายบุคคล  
• กำหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร  
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• ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนา
ปรับปรุงให้ดีขึ้น  

• ชี้ให้บุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพ่ิมความรับผิดชอบมากขึ้น  

นักทรัพยากรบุคคล • มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง  
• ทำความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผู้บังคับบัญชากำหนดขึ้น

ด้วยความเต็มใจและตั้งใจ 
• ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกำหนดแผนฯ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ใน

การพัฒนาตนเอง  
• หาวิธีการในการทำให้เป้าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่

รับผิดชอบประสบความสำเร็จ  
• ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลการ

พัฒนาความสามารถของตนเองจากผู้อ่ืน 

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม • ประชุมพิจารณาให้นายกอนุมัติ เห็นด้วยกับการนำเอา IDP มาใช้ใน
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

• จัดเตรียมแบบฟอร์มการทำ IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
• ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP 

กับเครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ 
• ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำ IDP แก่ผู้บริหาร

ทุกส่วนราชการและบุคลากรทั่วหมด 
• ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการจัดทำแผน IDP กับผู้บริหารและ

บุคลากร 
• ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดทำแผน IDP  
• หาช่องทางในการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือ

จิตสำนึกของผู้บริหารและบุคลากรในการจัดทำ IDP 
• ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผู้บริหารและบุคลากร 
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ตารางการพฒันาพนักงานเทศบาลรายบคุคล 
เทศบาลตำบลโพธิง์าม 

ประจำปงีบประมาณ  2561 – 2563 

ตำแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

ปลัดเทศบาล 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. สมรรถนะประจำสายงาน เช่น การกำกับ

ติดตาม การแก้ไขปญัหาอย่างมืออาชีพ 
สร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์ของท้องถิ่น เช่น 
การปฏิบัติงานตามแผนงาน ให้คำปรึกษา 
เสนองานต่อนายก กำหนดให้สอดคล่อง
กับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

รองปลัดเทศบาล 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. สมรรถนะประจำสายงาน เช่น การกำกับ

ติดตาม การแก้ไขปญัหาอย่างมืออาชีพ 
สร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์ของท้องถิ่น เช่น 
การปฏิบัติงานตามแผนงาน ให้คำปรึกษา 
เสนองานต่อนายก กำหนดให้สอดคล่อง
กับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

สำนกังานปลดั 
หัวหน้าสำนักปลัด  
 

1.  สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจำผูบ้ริหาร 
3.  สมรรถนะประจำสายงาน เช่น 

- การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการจัดการ 
- การสร้างให้เกดิส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
- ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองทอ้งถิ่น 
- สร้างสรรค์เพือ่ประโยชน์ของท้องถิ่น 
เช่น ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานบริหารทั่วไป งาน
เลขานุการ งานนโยบายและแผน ในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงาน ประสานงาน ประสาน
แผน พิจารณาเสนอแนะ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 

1.  สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจำผูบ้ริหาร 
3. สมรรถนะประจำสายงาน เช่น 

- การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการจัดการ 
- การสร้างให้เกดิส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
- ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองทอ้งถิ่น 

   - สร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 
เช่น ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานบริหารทั่วไป งาน

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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เลขานุการ งานนโยบายและแผน ในฐานะ
หัวหนา้หน่วยงาน ประสานงาน ประสาน
แผน พิจารณาเสนอแนะ ฯลฯ 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 1.  สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจำผูบ้ริหาร 
3. สมรรถนะประจำสายงาน เช่น 

- การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการจัดการ 
- การสร้างให้เกดิส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
- ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองทอ้งถิ่น 

   - สร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 
เช่น ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานบริหารทั่วไป งาน
เลขานุการ งานนโยบายและแผน ในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงาน ประสานงาน ประสาน
แผน พิจารณาเสนอแนะ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักจัดการงานท่ัวไป  1. สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจำสายงาน 
3.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในตำแหน่ง 

งานอำนวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป  งาน
ประสานงานท่ัวไป  งานธุรการ  งานสาร
บรรณ งานสภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ใน
สว่นราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ 
งานประเมินสวัสดิการ งานพัฒนา  งาน
สรรหา งานเงินเดือน ค่าจ้าง  
ค่าตอบแทน งานเครื่องราช งานเขียน
โครงการ งานฝึกอบรม งานบริการ  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานแผน งบประมาณ 
ข้อบัญญัติฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นิติกร 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานนิติการ ระเบียบ
ข้อบัญญัติ ข้อบังคับฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิชาการสาธารณสุข  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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ตำแหน่ง เช่น งานบริการสาธารณสุข  
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  งาน
รักษาพยาบาลในเบื้องต้น ฯลฯ 

เจ้าพนักงานประชาสมัพันธ์ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น สำรวจรวบรวมความ
คิดเห็นของประชาชนเพื่อปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน ดำเนินการประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภัย  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานเฝ้าระวังภัย  การช่วย
บรรเทาสาธารณภยั งานกู้ชีพ อพปร.ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ลกูจา้งประจำ    
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ตำแหน่ง เช่น เรียนรู้การบำรุงรักษา
เครื่องยนต์  มารยาทการใช้รถใช้ถนน 
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจา้งตามภารกจิ    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติ
หน้าท่ีในตำแหน่ง เช่น งานเฝ้าระวังภัย  
การช่วยบรรเทาสาธารณภัย  งานกู้ชีพ  
อพปร. ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจา้งทัว่ไป    
คนงานประจำรถขยะ 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ตำแหน่ง เช่น การจัดเก็บขยะ การกำจัด
ขยะ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น การขับรถบรรทุกนำ้ การ
ดูแลรักษา การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ 
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานดับเพลิง 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าท่ีใน

ตำแหน่ง เช่น การเตรียมความพรอ้มใน
เหตุสาธารณภัยต่างๆ ฯลฯ 

3.  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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พนักงานวิทยุ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น การใช้วิทยุสื่อสาร การ
ประสานงาน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น การรักษาเวลาปิดเปิด
สำนักงาน  งานบริการ งานทำความ
สะอาด มารยาทในการต้อนรับ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

กองคลงั 
ผู้อำนวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. สมรรถนะประจำสายงาน เช่น 

- การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการจัดการ 
- การสร้างให้เกดิส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
- ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองทอ้งถิ่น 
- สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นงาน 

เช่น วางแผน ควบคุม มอบหมายงานด้าน
การคลัง การเงินและบญัชี การจัดเก็บ
รายได้ รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์
งบประมาณ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. สมรรถนะประจำสายงาน เช่น 

- การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการจัดการ 
- การสร้างให้เกดิส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
- ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองทอ้งถิ่น 
- สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 
เช่น วางแผน ควบคุม มอบหมายงานด้าน
การคลัง การเงินและบญัชี ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้
 

4. สมรรถนะหลัก 
5. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
6. สมรรถนะประจำสายงาน เช่น 

- การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการจัดการ 
- การสร้างให้เกดิส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
- ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองทอ้งถิ่น 
- สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 
เช่น วางแผน ควบคุม มอบหมายงานด้าน
การคลัง การเงินและบญัชี การจัดเก็บ
รายได้  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานอำนวยการ  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงานท่ัวไป 
งานธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งาน
รัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานการเงิน  การบญัชี  งาน
ควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา ใบสำคัญ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิชาการเงินและบญัชี  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานการเงิน  การบญัชี  
งานควบคุมฎีกา  การเขยีนฎีกา ใบสำคัญ 
ฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียน
ใบเสร็จ งานภาษีอากร  งานการเงนิ ฯลฯ  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานพัสดุ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น การจัดหา จดัซื้อ การ
เบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม
บำรุงรักษา การทำทะเบียนพัสดุ การแทง
จำหน่ายพัสดุ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ลกูจา้งประจำ    
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียน
ใบเสร็จ งานภาษีอากร  งานการเงนิ ฯลฯ  
  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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พนักงานจา้งตามภารกจิ    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น การจัดหา จดัซื้อ การ
เบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม
บำรุงรักษา การทำทะเบียนพัสดุ การแทง
จำหน่ายพัสดุ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียน
ใบเสร็จ งานภาษีอากร  งานการเงนิ ฯลฯ   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

กองชา่ง    
ผู้อำนวยการกองช่าง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. สมรรถนะประจำสายงาน เช่น 

- การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการจัดการ 
- การสร้างให้เกดิส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
- ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองทอ้งถิ่น 

 - สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 
เช่น การบริหารควบคุมให้คำปรึกษา และ
ตรวจสอบด้านช่างต่างๆ วางแผน ออกแบบ
และควบคมุงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม
และงานก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. สมรรถนะประจำสายงาน เช่น 

- การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการจัดการ 
- การสร้างให้เกดิส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
- ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองทอ้งถิ่น 
- สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 
  เช่น การบริหารควบคมุให้คำปรกึษาและ

ตรวจสอบด้านช่างต่างๆ วางแผน 
ออกแบบและควบคุมงานสถาปัตยกรรม 
งานวิศวกรรมและงานก่อสรา้งต่างๆ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นายช่างโยธา  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น สำรวจ ออกแบบ เขียน
แบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษา โครงสรา้งต่างๆ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานอำนวยการ  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงานท่ัวไป 
งานธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งาน
รัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจา้งตามภารกจิ    
ผู้ช่วยนายช่างโยธา  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น สำรวจ ออกแบบ เขียน
แบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษา โครงสรา้ง
ก่อสร้างต่างๆ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น สำรวจ ออกแบบ เขียน
แบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ งาน
วิศวกรรม งานโครงสร้าง ศึกษาข้อมูลวัสดุ
ก่อสร้างเพื่อนำมาใช้ในการประมาณราคา
ก่อสร้าง ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานอำนวยการ  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงานท่ัวไป 
งานธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งาน
รัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

กองการศกึษา 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. สมรรถนะประจำสายงาน  

- การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการจัดการ 
- การสร้างให้เกดิส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
- ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองทอ้งถิ่น 
- สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 
  เช่น การกำกับ ประสานงาน ตรวจสอบ

และตดิตามประเมินผล พัฒนากิจกรรม
เด็กและเยาวชน  การส่งเสริมทำนบุำรุง
ศาสนา  เป็นผูบ้ังคับบัญชาการในฐานะ
หัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษา 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. สมรรถนะประจำสายงาน  

- การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการจัดการ 
- การสร้างให้เกดิส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
- ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองทอ้งถิ่น 
- สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 
เช่น การกำกับ ประสานงาน ตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผล พัฒนากิจกรรมเด็กและ
เยาวชน  การส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิชาการศึกษา 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานประเมินผลการศึกษา 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรยีน  
การจัดซื้อจดัจ้าง  งานโครงการ งาน
ประเพณีวัฒนธรรม  งานการศาสนาฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ครูผูดู้แลเด็ก 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงานการสอน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานการสอน  การดแูลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจา้งตามภารกจิ    
ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานประเมินผลการศึกษา 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรยีน  
การจัดซื้อจดัจ้าง  งานโครงการ งาน
ประเพณีวัฒนธรรม  งานการศาสนาฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานอำนวยการ  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงานท่ัวไป 
งานธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งาน
รัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
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ตำแหน่ง เช่น งานการสอน  การดแูลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

งาน โอกาส 

กองสวสัดกิารชมุชน 
ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. สมรรถนะประจำสายงาน เช่น 

- การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการจัดการ 
- การสร้างให้เกดิส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
- ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองทอ้งถิ่น 
- สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 
เช่น การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน การ
จัดระเบียบชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงาน
สวัสดิการสังคม ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. สมรรถนะประจำสายงาน เช่น 

- การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการจัดการ 
- การสร้างให้เกดิส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
- ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองทอ้งถิ่น 
- สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 
เช่น ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาชุมชน 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการศึกษา 
ตัดสินใจและแก้ปญัหาต่างๆ ด้านงานพัฒนา
ชุมชน 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห ์ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. สมรรถนะประจำสายงาน เช่น 

- การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการจัดการ 
- การสร้างให้เกดิส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
- ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองทอ้งถิ่น 
- สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 
เช่นให้คำปรึกษาในทางวิชาการสังคม

สงเคราะห์  แก้ไขปัญหา ประเมิน วิเคราะห์ 
กำหนดแนวทางในการสร้างและพฒันางาน
สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานอำนวยการ  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงานท่ัวไป 
งานธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งาน
รัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักพัฒนาชุมชน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งาน
เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี 
งานพัฒนาชุมชน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจา้งตามภารกจิ    
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งาน
เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี 
งานพัฒนาชุมชน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้าน
งบประมาณ บัญชีและพัสดุ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานทางการเงินบัญชี 
ยอดเงนิ การทำสญัญา การจัดซื้อพัสดุ 
การเบิกจ่าย การลงบญัชี การเก็บ
รักษาพัสดุ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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โครงการ/กจิกรรมการพฒันาพนกังานเทศบาล   
ภายใตย้ทุธศาสตร์การพฒันาพนกังานเทศบาล  เทศบาลตำบลโพธิง์าม  ประจำปีงบประมาณ  2561 – 2563 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยทุธท์ี ่1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

ลำดบั กจิกรรม/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปทีี่
ดำเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
25
61 

25
62 

25
63 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลัก
ให้กับบุคลากร 

- บุคลากรได้รับการพัฒนา 
- บุคลากรมีประสิทธิภาพ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ 

และพนักงานจ้าง 

80,000 X X X ทุกส่วนราชการ 

2 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใน
การทำงานของแต่ละสายงาน จากหน่วยงานอ่ืน 

- บุคลากรได้รับการพัฒนา 
- บุคลากรมีประสิทธิภาพ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ 

และพนักงานจ้าง 

250,000 X X X ทุกส่วนราชการ 

3 พัฒนาศักยภาพการทำงานของครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 

- เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการทำงาน 
- บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงาน 
 

คร ู 40,000 X X X กองการศึกษา 

4 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  -บุคลากรที่บรรจุใหมไ่ดร้ับการปฐมนิเทศ ร้อยละ 100 
-บุคลากรบรรจุใหมเ่ข้าใจบริบทในการทำงาน 
หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
 

พนักงานเทศบาล - X   สำนักปลดัเทศบาล 
(งานการเจ้าหน้าท่ี) 
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ลำดบั กจิกรรม/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปทีี่
ดำเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
25
61 

25
62 

25
63 

5 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

- เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการทำงาน 
- บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
เข้าใจในระเบียบ กฎหมายต่างๆ 

สมาชิกสภาเทศบาล 
ตำบลโพธิ์งาม 

100,000 X X X สำนักปลดัเทศบาล 
(งานการเจ้าหน้าท่ี) 

6 มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏบิัติราชการ” - มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
- บุคลากรในองค์กรปฏิบตัิตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลง
การปฏิบัตริาชการ 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ 

และพนักงานจ้าง 

- X X X ทุกส่วนราชการ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยทุธท์ี ่2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ลำดบั กจิกรรม/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปทีี่
ดำเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
25
61 

25
62 

25
63 

1 จัดทำฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร - เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการฝึกอบรม 
- สามรถสบืคนได้ง่าย 
- เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคคลากรในครั้งต่อไป 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 

- X X X  

2 การให้ความรู้และส่งเสริมความก้าวหน้าให้
บุคลากรในสายงานของตนเอง 

- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าของตนเอง 
 

ร้อยละของผู้ทีไ่ดร้ับความรู้ 
แนะนำ 

- X X X  
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 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยทุธท์ี ่3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ลำดบั กจิกรรม/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปทีี่
ดำเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
25
61 

25
62 

25
63 

1 โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

- บุคลากรเข้าร่วมการซ้อมแผนกรณีเกิดเหตไุฟไหม้ 
ร้อยละ 80 
-บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถทำหน้าท่ีของตนเอง
กรณีเกดิเหตุไฟไหมไ้ด ้
- หน่วยงานมีแผนเตรียมความพรอ้มกรณเีกิดเหต ุ

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 

30,000 X X X  
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ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยทุธท์ี ่1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ลำดบั กจิกรรม/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
งบ 

ประมาณ 
ตอ่กจิกรรม 

ระยะเวลา/ปทีี่
ดำเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
25
61 

25
62 

25
63 

1 โครงการบริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

-  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจรยิธรรม 
-  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและ
ให้ความสำคญักับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
-  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนิน
ชีวิตได ้

ผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง 
 

15,000 X X X สำนักปลดัเทศบาล 
(งานการเจ้าหน้าท่ี) 

2. โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง -  มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบญัชาและพนักงาน
ส่งเสริมให้ปฏิบตัิงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
-  มีการติดตามผลงานทำให้สามารถทราบผลการ
ทำงานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได ้
-  พนักงานจ้างทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สจุริตเกิด
ความรับผิดชอบในหน้าท่ีไดร้ับมอบหมายตามกำหนด 

พนักงานจ้างเทศบาลตำบล 
โพธิ์งาม 

- X X X สำนักปลดัเทศบาล 
(งานการเจ้าหน้าท่ี) 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

-  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
จ้างท่ัวไป ของเทศบาล
ตำบลโพธิ์งาม 

- X X X สำนักปลดัเทศบาล 
(งานการเจ้าหน้าท่ี) 
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ลำดบั กจิกรรม/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
งบ 

ประมาณ 
ตอ่กจิกรรม 

ระยะเวลา/ปทีี่
ดำเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
25
61 

25
62 

25 
63 

4. กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจา้งมีความเข้าใจเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างเทศบาลตำบล
โพธิ์งาม 

- X X X สำนักปลดัเทศบาล 
(งานการเจ้าหน้าท่ี) 

5. โครงการเสรมิสร้างความซื่อสัตยส์จุริต สร้าง
จิตสำนึก และความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต 

-  ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 
-  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างของเทศบาล
ตำบลโพธิ์งาม  

10,000 X X X สำนักปลดัเทศบาล 
(งานการเจ้าหน้าท่ี) 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยทุธท์ี ่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ลำดบั กจิกรรม/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปทีี่
ดำเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
25
61 

25
62 

256
3 

1 กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
 

-  มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
-   มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจรติของ
ผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
-  มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี จำนวน 1 ฉบับ 

1. ประกาศเจตจำนงการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
2. มีการประกาศเจตจำนง
การต่อต้านการทุจรติของ
ผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
อย่างน้อย 1 ครั้ง 
3. แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

- X - - สำนักปลดัเทศบาล 
(งานการเจ้าหน้าท่ี) 
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ลำดบั กจิกรรม/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
งบ 

ประมาณ 
ตอ่กจิกรรม 

ระยะเวลา/ปทีี่
ดำเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
25
61 

25
62 

25 
63 

2 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน 
การจัดซื้อจดัจ้าง 

-  ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจดั
จ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อจดัจ้าง
ทั้งหมด 
-  การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน 
-  สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจ้างได ้

เผยแพร่ข้อมลูการจัดซื้อจดั
จ้าง ตามแผนงาน/โครงการ
ต่างๆ ของเทศบาล จำนวน 
4 ช่องทาง ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไรส้าย 

- X X X กองคลัง 
(งานพัสดุฯ) 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยทุธท์ี ่1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์กร ในอนาคต  

ลำดบั กจิกรรม/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปทีี่
ดำเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
25 
61 

25 
62 

25 
63 

1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับ 
ภาวะการเป็นผู้นำ 
 

- พนักงานเทศบาลไดร้ับการพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ 
- พนักงานเทศบาลสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีความเป็นผู้นำ  
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีภาวะการเป็นผู้นำและบังคับ
บัญชาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

พนักงานเทศบาล 60,000 X X X สำนัก
ปลัดเทศบาล 

(งานการ
เจ้าหน้าท่ี) 

2 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในโครงการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารงาน 

- ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารงาน 
- หัวหน้างานสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปลัด / หัวหน้าส่วนราชการ 60,000 X X X สำนัก
ปลัดเทศบาล 

(งานการ
เจ้าหน้าท่ี) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



 

แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ประจำปีงบประมาณ  2561 – 2563  หน้า 29 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยทุธท์ี ่2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ลำดบั กจิกรรม/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปทีี่
ดำเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 

25 
61 

25 
62 

25 
63 

 

1 กิจกรรมให้ ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท่ีได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

-  เทศบาลตำบลโพธ์ิงามมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบ
หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 
-  เทศบาลตำบลโพธ์ิงามมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต 
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ทุกสำนัก/กอง/ฝา่ย จัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ
ต่อผู้บริหาร 
 
 

- X X X ราชการร่วมกัน 

   

ลำดบั กจิกรรม/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปทีี่
ดำเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
25
61 

25
62 

25
63 

2 โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสมัพันธ์กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน 

- เป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ ทำให้เกิดความรัก
ความสามัคคี มีน้ำใจนักกฬีา 
- การทำงานเป็นทีม 

- ผู้บริหาร 
- สมาชิกสภาเทศบาล 
- พนักงานเทศบาล 
- กำนันผู้ใหญ่บ้าน 
- ผู้นำองค์กรอื่น 

20,000 X X X  
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ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การสร้างวฒันธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยทุธท์ี ่1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 

 
ลำดบั 

กจิกรรม/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปทีี่
ดำเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
25
61 

25
62 

25
63 

1 จัดทำคู่มือการปฏิบัตริาชการ คู่มอืการทำงาน 
กฎระเบียบการปฏิบัตริาชการ เพือ่เผยแพร่ให้กับ
บุคลากรในสังกัด 

- จัดทำคู่มือการทำงาน เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษา
ข้อมูล กฎระเบียบที่เกีย่วข้องในการทำงาน 

พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

- X X X ทุกส่วนราชการ 

2 กิจกรรมเทคนิคการสอนงานและสร้างระบบพ่ีเลี้ยง
ในองค์กร ทุกหน่วยงาน 

- บุคลากรมีความเข้าใจในงาน และไดร้ับการสอน
งานจากรุ่นพี่ในองค์กร 

พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

- X X X ทุกส่วนราชการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การสร้างวฒันธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยทุธท์ี ่2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ลำดบั กจิกรรม/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปทีี่
ดำเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 
25
61 

25
62 

25
63 

1 ประชุมประจำเดือน และนำเสนอผลการปฏิบตัิงาน
ระจำเดือนของส่วนราชการ 

- บุคลากรเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80 
- หน่วยงานรู้การเคลื่อนไหว และการดำเนินงาน
ของแต่ละส่วนราชการอย่างต่อเนือ่ง 

ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง 

- X X X  

2 โครงการจดัการความรู้ในองค์กร (Knowledge 
Management /KM) 

- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ การจดัการความรู้ 
(KM) ของหน่วยงาน 
- บุคลากรมีความรู้เขา้ใจวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
- หน่วยงานได้จัดการเรียนรูร้่วมกนัและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้งานร่วมกัน 

ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง 

- X X X  

3 กิจกรรมเริมสร้างความสมัพันธ์อันดีให้กับบุคลากร 
(กิจกรรมย่อย ปลีะไม่น้อยกว่า 3 โครงการ) 

- ดำเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย 
- บุคลากรมีความพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 80 
- หน่วยงานมีทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง 

- X X X  
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ส่วนที ่3 
ผลการดำเนนิงานตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 

 
ผลการดำเนนิงานตามแผนพฒันาพนักงานเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

(ตามยทุธศาสตร์การพฒันาพนักงานเทศบาล  เทศบาลตำบลโพธิง์าม  ประจำปงีบประมาณ  2561 – 2563) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยทุธท์ี ่1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

ลำดบั กจิกรรม/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

อยูร่ะหวา่ง
ดำเนินการ 

ยงัไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะหลักให้กับ
บุคลากร 

- บุคลากรได้รับการพัฒนา 
- บุคลากรมีประสิทธิภาพ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาย
งาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจา้งประจำ 

และพนักงานจ้าง 

   

2 ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาทักษะใน
การทำงานของแต่ละสาย
งาน จากหน่วยงานอื่น 

- บุคลากรได้รับการพัฒนา 
- บุคลากรมีประสิทธิภาพ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาย
งาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ 

และพนักงานจ้าง 

   

3 พัฒนาศักยภาพการ
ทำงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการทำงาน 
- บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 
 

คร ู    

4 โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่  

-บุคลากรที่บรรจุใหมไ่ดร้ับการ
ปฐมนิเทศ ร้อยละ 100 
-บุคลากรบรรจุใหมเ่ข้าใจบริบทในการ
ทำงาน 
หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 

พนักงานเทศบาล    

5 กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

- เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการทำงาน 
- บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
เข้าใจในระเบียบ กฎหมายต่างๆ 

สมาชิกสภา
เทศบาล 

ตำบลโพธิ์งาม 

   

6 มาตรการ “จัดทำข้อตกลง
การปฏิบัตริาชการ” 

- มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 
- บุคลากรในองค์กรปฏิบตัิตามเกณฑ์
ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ 

และพนักงานจ้าง 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยทุธท์ี ่2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ลำดบั กจิกรรม/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

อยูร่ะหวา่ง
ดำเนินการ 

ยงัไม่
ดำเนินการ 

1 จัดทำฐานข้อมูลการ
ฝึกอบรมของบุคลากร 

- เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการฝึกอบรม 
- สามรถสบืคนได้ง่าย 
- เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคคลากร
ในครั้งต่อไป 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง 

   

2 การให้ความรู้และส่งเสริม
ความก้าวหน้าให้บุคลากร
ในสายงานของตนเอง 

- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้า
ของตนเอง 
 

ร้อยละของผู้ที่
ได้รับความรู้ 
แนะนำ 

   

 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยทุธท์ี ่3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ลำดบั กจิกรรม/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

1 โครงการฝึกอบรมซักซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- บุคลากรเข้าร่วมการซ้อมแผนกรณีเกิด
เหตุไฟไหม้ ร้อยละ 80 
-บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถทำ
หน้าท่ีของตนเองกรณีเกดิเหตไุฟไหม้ได ้
- หน่วยงานมีแผนเตรียมความพรอ้ม
กรณีเกดิเหต ุ

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยทุธท์ี ่1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ลำดบั กจิกรรม/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

1 โครงการบริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

-  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิ
บาลคุณธรรม และจริยธรรม 
-  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
-  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนิน
ชีวิตได้ 

ผู้บริหารท้องถิน่ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง 
 

   

2. โครงการสมุดความดี
พนักงานจา้ง 

-  มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชา
และพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย 
-  มีการติดตามผลงานทำให้สามารถ
ทราบผลการทำงานเมือ่เกิดปัญหา
สามารถแก้ไขได้ 
-  พนักงานจ้างทำงานด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าท่ีได้รับ
มอบหมายตามกำหนด 

พนักงานจ้าง
เทศบาลตำบล 
โพธิ์งาม 

   

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

-  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงาน
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างทั่วไป 
ของเทศบาลตำบล
โพธิ์งาม 

   

4. กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของเทศบาล
ตำบลโพธิ์งาม 

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจา้งมี
ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลโพธิ์
งาม 

   

5. โครงการเสรมิสร้างความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ สร้าง
จิตสำนึก และความ
ตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต 

-  ระดับความรู้ ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 
-  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 80 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตำบล 
โพธิ์งาม  
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ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยทุธท์ี ่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ลำดบั กจิกรรม/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย  
ผลการดำเนนิงาน 

ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

1 กิจกรรมประกาศเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารเทศบาลตำบล
โพธิ์งาม 
 

-  มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
-   มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้าน
การทจุริตของผู้บริหารต่อสาธารณะ
ชน อยา่งน้อย 1 ครั้ง 
-  มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี 
จำนวน 1 ฉบับ 

1. ประกาศ
เจตจำนงการต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร อย่างน้อย 
1 ฉบับ 
2. มีการประกาศ
เจตจำนงการต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหารต่อ
สาธารณะชน อยา่ง
น้อย 1 ครั้ง 
3. แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ป ี

   

2 โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารดา้น 
การจัดซื้อจดัจ้าง 

-  ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อจัด
จ้างท้ังหมด 
-  การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
-  สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการ
ทุจริตในการจดัซื้อจัดจา้งได ้

เผยแพร่ข้อมลูการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตาม
แผนงาน/โครงการ
ต่างๆ ของเทศบาล 
จำนวน 4 ช่องทาง 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ 
หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไรส้าย 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยทุธท์ี ่1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์กร ในอนาคต  

ลำดบั กจิกรรม/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

1 ส่งบคุลากรเข้าร่วม
โครงการที่เกีย่วกับ 
ภาวะการเป็นผู้นำ 
 

- พนักงานเทศบาลไดร้ับการพัฒนา
ภาวะการเป็นผู้นำ 
- พนักงานเทศบาลสามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีความเป็นผู้นำ  
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีภาวะการ
เป็นผู้นำและบังคับบัญชาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พนักงานเทศบาล    

2 ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมในโครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงาน 

- ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารงาน 
- หัวหน้างานสามารถบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปลัด / หัวหน้าส่วน
ราชการ 

   

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยทุธท์ี ่2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ลำดบั กจิกรรม/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

1 กิจกรรมให้ ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบที่
ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบตัิ
ราชการของเทศบาลตำบล
โพธิ์งาม 

-  เทศบาลตำบลโพธ์ิงามมีมาตรการ
จัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 
-  เทศบาลตำบลโพธ์ิงามมีความ
โปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ทุกสำนัก/กอง/ฝา่ย 
จัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการต่อ
ผู้บริหาร 
 
 

   

2 โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ์กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน 

- เป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ ทำให้
เกิดความรักความสามัคคี มีน้ำใจ
นักกีฬา 
- การทำงานเป็นทีม 

- ผู้บริหาร 
- สมาชิกสภาเทศบาล 
- พนักงานเทศบาล 
- กำนันผู้ใหญ่บ้าน 
- ผู้นำองค์กรอื่น 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การสร้างวฒันธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยทุธท์ี ่1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 

 
ลำดบั 

กจิกรรม/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติ
ราชการ คู่มือการทำงาน 
กฎระเบียบการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อเผยแพร่
ให้กับบุคลากรในสังกัด 

- จัดทำคู่มือการทำงาน เพื่อให้
บุคลากรได้ศึกษาข้อมลู กฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน 

พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

   

2 กิจกรรมเทคนิคการสอน
งานและสร้างระบบพ่ีเลี้ยง
ในองค์กร ทุกหน่วยงาน 

- บุคลากรมีความเข้าใจในงาน และ
ได้รับการสอนงานจากรุ่นพี่ในองค์กร 

พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

   

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การสร้างวฒันธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยทุธท์ี ่2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ลำดบั กจิกรรม/โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

1 ประชุมประจำเดือน และ
นำเสนอผลการปฏิบัติงาน
ระจำเดือนของส่วน
ราชการ 

- บุคลากรเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 
80 
- หน่วยงานรู้การเคลื่อนไหว และ
การดำเนินงานของแตล่ะส่วน
ราชการอย่างต่อเนื่อง 

ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล 

และพนักงานจ้าง 

   

2 โครงการจดัการความรู้ใน
องค์กร (Knowledge 
Management /KM) 

- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ การ
จัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงาน 
- บุคลากรมีความรู้เขา้ใจ
วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
- หน่วยงานได้จัดการเรียนรูร้่วมกนั
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้งานร่วมกัน 

ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล 

และพนักงานจ้าง 

   

3 กิจกรรมเริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีให้กับ
บุคลากร (กิจกรรมย่อย ปี
ละไม่น้อยกว่า 3 
โครงการ) 

- ดำเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 ของเป้าหมาย 
- บุคลากรมีความพอใจในกิจกรรม 
ร้อยละ 80 
- หนว่ยงานมีทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล 

และพนักงานจ้าง 
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