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8. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 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      
มีปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณา  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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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
 

จุดแข็ง   S 
 

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

ความสะดวกทั่วถึง 
9. ขอบเขตการทำงานมีความชัดเจน 
 

จุดอ่อน   W 
 

1. ขาดฐานข้อมูลที่ยอมรับน่านับถือ 
2. ทำงานแทนกนัไม่ได ้
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 

 

ข้อจำกัด  T 
 

1. บุคลากรภายนอกงานการเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ
ขัน้ตอนการปฏิบัติงานของงานการเจ้าหน้าที่ 

2. นโยบายรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
3. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซ้อม 

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

ของบุคลากรทุกระดับชั้น  มากำหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  
ได้ประกาศใช้เป็นตัวกำหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุก  6 เดือน ดังนี้ 

❖ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
❖ 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. การจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคล 
 แผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือ
แนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน  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/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

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 

• ทำความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถปุระสงค์ของการจัดทำ 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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ตารางการพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคล 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566 

ตำแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

ปลัดเทศบาล 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. สมรรถนะประจำสายงาน เช่น การกำกับ

ติดตาม การแก้ไขปญัหาอย่างมืออาชีพ 
สร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์ของท้องถิน่ เช่น การ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน ให้คำปรึกษา เสนอ
งานต่อนายก กำหนดให้สอดคล่องกับ
กฎหมาย นโยบายของรัฐบาล ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

รองปลัดเทศบาล 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. สมรรถนะประจำสายงาน เช่น การกำกับ

ติดตาม การแก้ไขปญัหาอย่างมืออาชีพ 
สร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์ของท้องถิ่น เช่น การ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน ให้คำปรึกษา เสนอ
งานต่อนายก กำหนดให้สอดคล่องกับ
กฎหมาย นโยบายของรัฐบาล ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

สำนักงานปลัด 
หัวหน้าสำนักปลัด  
 

1.  สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจำผูบ้ริหาร 
3.  สมรรถนะประจำสายงาน เช่น 

- การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการจัดการ 
- การสร้างให้เกดิส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
- ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองทอ้งถิ่น 
- สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 
เช่น ปฏิบัติหน้าทีด่า้นงานบริหารทั่วไป งาน
เลขานุการ งานนโยบายและแผน ในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงาน ประสานงาน ประสานแผน 
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 ประสานแผน 
พิจารณาเสนอแนะ ฯลฯ 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 1.  สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจำผูบ้ริหาร 
3. สมรรถนะประจำสายงาน เช่น 

- การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการจัดการ 
- การสร้างให้เกดิส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
- ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองทอ้งถิ่น 

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

ฝกึอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักจัดการงานท่ัวไป  1. สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจำสายงาน 
3.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในตำแหน่ง 

งานอำนวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป  งาน
ประสานงานท่ัวไป  งานธุรการ  งานสารบรรณ 
งานสภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยูใ่นส่วนราชการ
อื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ งานประเมิน
สวัสดิการ งานพัฒนา  งานสรรหา งาน
เงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน งานเครื่องราช 
งานเขียนโครงการ งานฝึกอบรม งานบริการ  
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานแผน งบประมาณ ข้อบัญญัติฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นิติกร 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานนิติการ ระเบยีบข้อบัญญตัิ ข้อบังคับ
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักประชาสัมพันธ ์ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น สำรวจรวบรวมความคิดเห็นของ

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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ประชาชนเพื่อปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

เจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภัย  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานเฝ้าระวังภยั  การช่วยบรรเทาสา
ธารณภัย งานกู้ชีพ อพปร.ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกจิ    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัตหินา้ที่ใน
ตำแหน่ง เช่น งานเฝ้าระวังภัย  การช่วย
บรรเทาสาธารณภยั  งานกู้ชีพ  อพปร. ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1.   สมรรถนะหลัก 
2.   สมรรถนะประจำสายงาน 
3.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานธุรการ  งานสารบรรณ งานสภา งาน
รัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ผู้ช่วยนิติการ 1.   สมรรถนะหลัก 
2.   งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหนา้ที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานนิติการ ระเบยีบข้อบัญญตัิ ข้อบังคับ
ฯลฯ 

ฝกึอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานขับรถยนต ์ 1. สมรรถนะหลัก 
2.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น การขับรถบรรทุกน้ำ การดูแลรักษา การ
ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานดับเพลิง 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น การเตรยีมความพร้อมในเหตสุาธารณภัย
ต่าง ๆ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 1.  สมรรถนะหลัก 
2.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น การขับรถบรรทุกน้ำ การดูแลรักษา การ
ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานดับเพลิง 1.  สมรรถนะหลัก 
2.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น การเตรยีมความพร้อมในเหตสุาธารณภัย
ต่าง ๆ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานวิทยุ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น การใช้วิทยุสื่อสาร การประสานงาน ฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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นักการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น การรักษาเวลาปิดเปดิสำนักงาน  งาน
บริการ งานทำความสะอาด มารยาทในการ
ต้อนรับ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

คนงาน 1.  สมรรถนะหลัก 
2.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น การรักษาเวลาปิดเปดิสำนักงาน  งาน
บริการ งานทำความสะอาด มารยาทในการ
ตอ้นรับ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

กองคลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. สมรรถนะประจำสายงาน เช่น 

- การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการจัดการ 
- การสร้างให้เกิดส่วนร่วมทุกภาคสว่น 
- ความเข้าใจพื้นท่ีและการเมืองท้องถิ่น 
- สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นงาน 

เช่น วางแผน ควบคุม มอบหมายงานด้านการ
คลัง การเงินและบัญชี การจัดเก็บรายได้ 
รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ 
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. สมรรถนะประจำสายงาน เช่น 

- การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการจัดการ 
- การสร้างให้เกดิส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
- ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองทอ้งถิ่น 
- สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 
เช่น วางแผน ควบคุม มอบหมายงานด้านการ
คลัง การเงินและบัญชี ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้
 

1.  สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจำผู้บรหิาร 
3.  สมรรถนะประจำสายงาน เช่น 

- การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก 
 - การวางแผนและการจัดการ 
 - การสร้างให้เกิดส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 - ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองท้องถิ่น 
 - สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของทอ้งถิ่น 
เช่น วางแผน ควบคุม มอบหมายงานด้านการ
คลัง การเงินและบัญชี การจดัเก็บรายได้  
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานอำนวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป  
งานประสานงานท่ัวไป งานธุรการ งานสาร
บรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ใน
ส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิชาการเงินและบญัชี  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานการเงิน  การบัญชี  งานควบคุมฎีกา  
การเขียนฎีกา ใบสำคัญ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียนใบเสรจ็ งานภาษี
อากร  งานการเงิน ฯลฯ  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานพัสดุ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น การจัดหา จดัซื้อ การเบิกจา่ย การเก็บ
รักษา การซ่อมแซมบำรุงรักษา การทำ
ทะเบียนพัสดุ การแทงจำหน่ายพสัดุ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ลูกจ้างประจำ    
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียนใบเสรจ็ งานภาษี
อากร  งานการเงิน ฯลฯ  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกจิ    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น การจัดหา จดัซื้อ การเบิกจา่ย การเก็บ
รักษา การซ่อมแซมบำรุงรักษา การทำ
ทะเบียนพัสดุ การแทงจำหน่ายพสัดุ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียนใบเสรจ็ งานภาษี  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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พนักงานจ้างทั่วไป    
คนงาน 1.  สมรรถนะหลัก 

2.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น งานแผนที่ภาษีและทะเบียน การ
ปรับปรุงบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินที่
สำรวจจากกงานภาคสนามในระบบ Ltax 
3000 Ltax Gis 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

กองช่าง    
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 

- การแกไ้ขปญัหาและการดำเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการจัดการ 
- การสร้างให้เกิดส่วนร่วมทุกภาคสว่น 
- ความเข้าใจพื้นที่และการเมอืงทอ้งถิ่น 
- สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 
เช่น การบริหารควบคุมให้คำปรึกษาและ
ตรวจสอบด้านช่างต่างๆ วางแผน ออกแบบและ
ควบคุมงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมและ
งานก่อสรา้งต่างๆ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นายช่างโยธา  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอ่สร้าง 
บำรุงรักษา โครงสร้างต่างๆ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานอำนวยการ  งานบริหารงานทั่วไป  
งานประสานงานทั่วไป งานธุรการ งานสาร
บรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี  งานที่ไม่อยู่ในส่วน
ราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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พนักงานจ้างตามภารกจิ    
ผู้ช่วยนายช่างโยธา  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง 
บำรุงรักษา โครงสร้างก่อสร้างต่างๆ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงาน
สถาปตัยกรรม งานแผนท่ี งานวิศวกรรม งาน
โครงสร้าง ศึกษาข้อมูลวัสดุก่อสร้างเพื่อ
นำมาใช้ในการประมาณราคาก่อสร้าง ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าทีใ่นตำแหน่ง 

เช่น งานอำนวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป  
งานประสานงานท่ัวไป งานธุรการ งานสาร
บรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ใน
ส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างทั่วไป    
คนงาน 1.  สมรรถนะหลัก 

2.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น ซ่อม ติดตั้ง และบำรุงรักษา ไฟฟ้า และ
บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
เกี่ยวกับไฟฟ้า 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. สมรรถนะประจำสายงาน  

 - การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก 
 - การวางแผนและการจัดการ 
 - การสร้างให้เกิดส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 - ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองท้องถิ่น 
 - สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 

      เช่น การกำกับ ประสานงาน ตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผล เป็นผู้บังคับบญัชาการใน
ฐานะหัวหน้าส่วนราชการ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. สมรรถนะประจำสายงาน  

- การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการจัดการ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 



 

แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566  หน้า 19 
 

- การสร้างให้เกดิส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
- ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองทอ้งถิ่น 
- สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 

เช่น การกำกับ ประสานงาน ตรวจสอบ  
หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสขุ 1.  สมรรถนะหลัก 

2.  สมรรถนะประจำผู้บรหิาร 
3.  สมรรถนะประจำสายงาน  

 - การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก 
 - การวางแผนและการจัดการ 
 - การสร้างให้เกิดส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 - ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองท้องถิ่น 
 - สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 

      เช่น การกำกับ ประสานงาน ตรวจสอบ  
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิชาการสาธารณสุข  1.  สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจำสายงาน 

งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น งานบริการสาธารณสุข  งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม  งานรักษาพยาบาลในเบื้องต้น 
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ลูกจ้างประจำ    
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  1.  สมรรถนะหลัก 

2.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น เรียนรู้การบำรุงรักษาเครื่องยนต์  
มารยาทการใช้รถใช้ถนน เครื่องหมายจราจร 
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกจิ    
คนงานประจำรถขยะ 1.  สมรรถนะหลัก 

2.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น การจัดเก็บขยะ การกำจดัขยะ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1.  สมรรถนะหลัก 

2.  สมรรถนะประจำสายงาน 
3.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าทีใ่นตำแหน่ง 

เช่น งานอำนวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป  
งานประสานงานท่ัวไป งานธุรการ งานสาร
บรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ใน
ส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างทั่วไป    
พนักงานขับรถยนต ์ 1.  สมรรถนะหลัก 

2.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น การขับรถบรรทุกน้ำ การดูแลรักษา การ
ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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คนงานประจำรถขยะ 1.  สมรรถนะหลัก 
2.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น การจัดเก็บขยะ การกำจดัขยะ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
กองการศึกษา 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 1.  สมรรถนะหลัก 

2.  สมรรถนะประจำผู้บรหิาร 
3.  สมรรถนะประจำสายงาน  

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
 

1.  สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจำผู้บรหิาร 
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. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานประเมินผลการศึกษา งานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน  การจัดซื้อจัด
จ้าง  งานโครงการ งานประเพณีวฒันธรรม  
งานการศาสนาฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ครูผูดู้แลเด็ก 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงานการสอน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การ
เขียนโครงการ  งานประเมินผลการศึกษา 
งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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พนักงานจ้างตามภารกจิ    
ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานประเมินผลการศึกษา งานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน  การจัดซื้อจัด
จ้าง  งานโครงการ งานประเพณีวฒันธรรม  
งานการศาสนาฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานอำนวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป  
งานประสานงานท่ัวไป งานธุรการ งานสาร
บรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ใน
ส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ครูผูดู้แลเด็ก 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัหินา้ที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การ
เขียนโครงการ  งานประเมินผลการศึกษา 
งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกจิ    
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 1.  สมรรถนะหลัก 

2.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัหิน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การ
เขียนโครงการ  งานประเมินผลการศึกษา 
งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างทั่วไป    
ผู้ดูแลเด็ก 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การ
เขียนโครงการ  งานประเมินผลการศึกษา งาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

กองสวัสดิการชุมชน 
ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. สมรรถนะประจำสายงาน เช่น 

- การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการจัดการ 
- การสร้างให้เกดิส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
- ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองทอ้งถิ่น 
- สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 
เช่น การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน การจัด

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 



 

แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566  หน้า 22 
 

ระเบียบชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงาน
สวัสดิการสังคม ฯลฯ 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. สมรรถนะประจำสายงาน เช่น 

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห ์ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. สมรรถนะประจำสายงาน เช่น 

- การแก้ไขปัญหาและการดำเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการจัดการ 
- การสร้างใหเ้กดิส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
- ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองทอ้งถิ่น 
- สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 
เช่นให้คำปรึกษาในทางวิชาการสังคม
สงเคราะห์  แก้ไขปัญหา ประเมิน วิเคราะห์ 
กำหนดแนวทางในการสร้างและพฒันางาน
สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานอำนวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป  
งานประสานงานท่ัวไป งานธุรการ งานสาร
บรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ใน
ส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักสังคมสงเคราะห ์ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี งานพัฒนา
ชุมชน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนงัสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกจิ    
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ
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3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี งานพัฒนา
ชุมชน ฯลฯ 

งาน โอกาส 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ในด้านงบประมาณ บญัชีและพัสดุ 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงินบัญชี 
ยอดเงนิ การทำสญัญา การจัดซื้อพัสดุ การ
เบิกจ่าย การลงบัญชี การเก็บรักษาพัสดุ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

 
 
 
 
 
 


