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ค าน า 

 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปี 2563 ของ เทศบาลต าบลท่าข้ามนั้น  
เทศบาลต าบลท่าข้ามได้ค านึงถึงภารกิจ  อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาให้พนักงาน
เทศบาลรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงาน
เทศบาล  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็น
พนักงานเทศบาลที่ดี  โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานเทศบาล แต่ละต าแหน่ง  ให้ได้รับการ
พัฒนาในหลายๆ มิติ  ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ   ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ
เทศบาลต าบลท่าข้ามต่อไป 
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      หลักการและเหตุผล 
    

 1.1  ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
                  การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับ
สากล เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization) โดยต้อง
อาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากร   องค์ความรู้และการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก ธรรมาภิบาล คือ ปัจจัย
ส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและ
เกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ    โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   การ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ   และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนา
องค์การ   ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ    เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และ
พัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับ
องค์การได้อย่างเหมาะสม 

 
 ๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
      พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  
มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 

 

 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ    สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน   ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่    จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้   ตั้งแต่อดีต
จนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กั บการปฏิบัติ
ราชการตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้
เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 

หน้าท่ี 1 
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๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือการ
น ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

 

  1.3  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2545  หมวด  14  กิจการอันเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล  ส่วนที่ 4  การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ข้อ  288 – 326  ก าหนดให้เทศบาลมีการ
พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยเทศบาลต้อง
ด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนด เช่น  การพัฒนา
ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม  การฝึกอบรมทางไกล หรือการ
พัฒนาตนเองก็ได้  หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของ
แต่ละเทศบาลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้  เทศบาลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  
ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม  การ
พัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้  และ
อาจกระท าได้โดยคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.จังหวัด) 
เทศบาลต้นสังกัด หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.จังหวัด)  ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด  หรือเทศบาลต้น
สังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 
  1.4  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2545  ส่วนที่ 4  การพัฒนาพนักงาน
เทศบาล  ข้อ  299  ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่
ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการจัดท า
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด  โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มี
ระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของเทศบาล นั้น 
  1.5  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2545  ส่วนที่ 4  การพัฒนาพนักงาน
เทศบาล  ข้อ  297  ก าหนดให้มีการพัฒนาพนักงานเทศบาล  และผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน  
ได้แก่ 
       (1)  ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  เช่น  
สถานที่  โครงสร้างของงาน  นโยบายต่าง ๆ  
       (2)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีด  งานด้านช่าง 
       (3)  งานด้านบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงาน  และการบริหารคน  เช่น     
ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 
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       (4)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี   ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  เช่น  มนุษย์สัมพันธ์การท างาน  การสื่อความหมาย  การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
       (5)  ด้านคุณธรรม  และจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อประสิทธิในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลท่าข้าม  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  ขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง  3  ปี  (2561 – 25๖3)   

   
  ความหมายของการพัฒนาบุคลากร  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540, หน้า 154) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากร  
ว่าเป็นการด าเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติหรืองานที่จะ
ปฏิบัติ หรือให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรนั้นปกติจะมีวัตถุประสงค์  2 ประการ คือ
เพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติและเพ่ิมพูนความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อการปฏิบัติงานให้
สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  

สมาน รั งสิ โยกฤษฎ์  (2544, หน้ า  83) กล่ าวว่ า  การพัฒนาบุคลากร หมายถึ งการ
ด าเนินการ เกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการท างานที่ดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่
ดีในการท างานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลเป็นกระบวนการที่จะ
เสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติที่ดี และ
วิธีในการท างานอันจะน าวิธีไปสู่ประสิทธิภาพในการท างาน  

เคนนีและรายด์ (Kenney & Ried, 1986, p. 3) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการต่าง ๆ 
ที่ด าเนินการเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในองค์กรนั้นอยู่แล้วได้มีความรู้ ความเข้าใจ  สามารถท างานใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที ่ 

โดยสรุปแล้ว การพัฒนาบุคลากร คือการ ด าเนินการเพ่ือให้บุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ เพ่ือให้เหมาะสมในการน าไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ   
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      วตัถุประสงค์/เป้าหมายการพัฒนา 

 
 
 

  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งม่ันที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการ 
พัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) 
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งม่ันที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ 

ตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิผล 
 เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าข้ามทุกต าแหน่งได้รับการพัฒนาทางด้าน 

คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้การบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล  โดยด าเนินการภายใต้หลักคุณธรรม 
จริยธรรม 
 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งม่ันที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร 

และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าข้าม  และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้
ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

    เป้าหมายในการพัฒนา 
              

              เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 บุคลากร ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ในปี 2563  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด  

   1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลท่าข้าม   ประกอบด้วย  
- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าข้าม       จ านวน      17    คน 
- ข้าราชการ           จ านวน      29    คน 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ         จ านวน 24    คน 
- พนักงานจ้างทั่วไป          จ านวน 27    คน 
- ลูกจ้างประจ า          จ านวน 1      คน 

               ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้  มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงานทุกคน 
 

 2. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าข้าม  ได้รับการบริการที่ดี  สะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ
85 
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 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากร   มีความรู้  ความช านาญในการปฏิบัติงาน  สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ  2563  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 จากจ านวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา  
 1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลท่าข้าม ทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 2. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าข้าม  ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

เป้าหมายเชิงประโยชน์  
          เทศบาลต าบลท่าข้าม  มีบคุลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน    และผลักดันให้

การบริหารงานของเทศบาลต าบลท่าข้ามบรรลุตามเป้าหมาย  
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 ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  
 
 

 

1) การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณ
ในการ พัฒนาพนักงานเทศบาล ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน ที่ด ารงอยู่
ตามกรอบแผน อัตราก าลัง 3 ปี  

 

  2)    ให้บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าข้าม  ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน หลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้  

   (1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 

3)   วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้เทศบาลต าบลท่าข้าม  เป็นหน่วยด าเนินการเองหรือด าเนินการ ร่วมกับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความ
จ าเป็น และความเหมาะสม ดังนี้  
 

     (1.)  การปฐมนิเทศ  จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  ก่อนการบรรจุ
เข้ารับราชการ  เฉพาะพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
   (2.)  การฝึกอบรม   อาจด าเนินการโดยเทศบาลต าบลท่าข้าม  หรือโดยคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                    
หรือส่วนราชการอ่ืนตามความเหมาะสม 
   (3.)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือการสัมมนา  อาจด าเนินการโดยเทศบาล ก.ท.จ.เชียงใหม่  
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

   (4.)  การสอนงานการให้ค าปรึกษา  หรือวิธีการอ่ืนด้วยวิธีที่เหมาะสม  ท าโดยหัวหน้างานหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายท าการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

 

        4) พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละวิธีการ
ส าหรับการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้ครอบคลุมโดยค านึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ    
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5) พิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ ให้กับบุคลากรในสังกัด อย่างน้อยควรประกอบด้วย  

(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
(2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  
(3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน  
(4) การบริการเป็นเลิศ  
(5) การท างานเป็นทีม  
 

6) พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร  KM  (Knowledge Management) ในเทศบาลต าบล    
ท่าข้าม เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ในทุกวาระ  ทุกโอกาส เพ่ือสืบค้นหาความรู้
ใหม่ ๆ ในตัวบุคลากร และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   
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 การวิเคราะห์  SWOT  ของการพัฒนาบุคลากร 
 
 
ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับ
องค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์   เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุด
แข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลง
ทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่   มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ
ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่   มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  
 

 การวิเคราะห์  SWOT  ของการพัฒนาบุคลากร 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจะต้องมีการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน ทันสมัย  
ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม  ฯลฯ โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่
เปลี่ยนแปลงไป  โดยจ าเป็นต้องศึกษาและทราบถึงทิศทาง หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นใน
ห้วงเวลานั้น  และต้องค านึงถึงบุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ  ความคาดหวัง และความ
ต้องการของบุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาเป็นการประเมิ นโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งการ
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากรในองค์กร  อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ้งทั้งหมดเป็นการประเมิน
สถานภาพในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า ปัจจุบันบุคลากรในองค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน 
ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคต 

ทั้งนี ้ โดยใช้เทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายในได้แก่จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน
(Weak - W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส (Oppotunity -O) และอุปสรรค (Threat - T)เป็นเครื่องมือ 

 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน   (Internal  Environment Scanning) 
จุดแข็ง  (Strengths : S) 

1. บุคลากรมีความหลากหลาย (สหวิชาชีพ)  ซึ่งเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
2. หน่วยงานจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อการพัฒนาบุคลากรได้แก่หลักสูตรภายนอก  
3. มีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในที่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากร 
4. มีวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอในการพัฒนาบุคลากร 
5. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากร 
6. วัฒนธรรมองค์กรที่มีการเคารพผู้สูงอาวุโสเอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร  โดยการสอนงานและระบบพ่ี

เลี้ยง 
7. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 
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8. มีเอกสารเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรหลายรูปแบบ  เช่น เอกสาร แผ่นพับ หนังสือ  คู่มือซีดี  
เว็บไซต์ฯ 

9. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก  อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

10. มีช่องทางการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอ   
11. มีการถ่ายทอดประสบการณ์  ความรู้จากผู้มีประสบการณ์สูงกว่าโดยการท างานเป็นทีมและการ

ท างานในรูปแบบคณะกรรมการ 
12. มีการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
13. มีการด าเนินการตามแผนการติดตามประเมินผลและปรับปรุงด้านการพัฒนาบุคลากร 
14. มีการก าหนดแผนกลยุทธ์/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนในทุกระดับ 
15. บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

ด้วยกัน 
16. บุคลากรมีความเข้าใจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลต าบลท่าข้ามได้เป็นอย่างดี 

 
  จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. งบประมาณไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

2. ไม่มีการน าผลจากการส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลไปใช้ในการจัดท า
หลักสูตรในการพัฒนาอย่างจริงจัง 

3. ขาดการมองเชิงระบบ  ความเข้าใจ และทักษะการท างานแบบบูรณาการ 
4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่ได้มาตรฐาน  
5. ขาดการเตรียมพร้อมบุคลากร  เพ่ือรองรับลักษณะงานที่จะต้องไปปฏิบัติ  เช่น ข้าราชการบรรจุ

ใหม่ หรือการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
6. บุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
7. การแข่งขันระหว่างองค์กรมีน้อย 
8. บุคลากรยังขาดความเข้าใจการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

 
   ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก   (External Environment Scanning) 
  

โอกาส (Opportunities : O) 
1. การปฏิรูประบบราชการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ท าให้ต้องเร่งพัฒนาบุคลากร 
2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ส่งผลให้ข้าราชการต้องเสริมสร้างแลพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ให้ได้มาตรฐาน 
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง ท าให้เกิด

การพัฒนาตนเองได้ตามที่ต้องการและต่อเนื่อง 
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มีหลักสูตรการอบรมหลากหลาย  ซึ่งครอบคลุมทุกสายงาน 
5. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
6. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรมากข้ึน 
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อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) 
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบางตัวยังไม่ครอบคลุม  ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่

ยังไม่ทันกับภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป 
2. งบประมาณไม่เพียงพอ 
3. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณลงสู่ท้องถิ่นมีสัดส่วนลดลง 
4. หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรไม่สอดรับกับความต้องการของผู้อบรม   
5. หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูง   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม  อ าเภอฮอด  จังหวดัเชียงใหม ่
 

ยุทธศาสตร์ที่ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

กลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเทศบาล
ต าบลท่าข้าม  

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลท่าข้ามให้
สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลต าบลท่าข้ามเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสาย
งาน  

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานทุก
ระดับ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 

การพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม
ให้เป็นคนดี  

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลท่าข้ามให้เป็น
คนมีความรู้คู่ความดี  

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม   
มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 

 

การพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม
ทุกระดับ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลท่าข้ามทุก
ระดับ ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนใน
องค์กร ในอนาคต   

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานเทศบาลต าบล
ท่าข้ามร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และ
ภาพประชาชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการ    
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา  

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม
ยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงาน
ของตน  

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน   
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กรอบแนวความคดิแผนพัฒนาบุคลากร (Conceptual Framework in Personnel Development Plan) 
 

 
  องค์ประกอบ 1                  องค์ประกอบ 2                        องค์ประกอบ 3         องค์ประกอบ 4       องค์ประกอบ 5 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 บุคลากร 

มีจิตส านึกพฒันา

ตนเองอย่าง

ต่อเน่ือง   

มีสมรรถนะ 

ท่ีสามารถ 

ขบัเคล่ือน

ยุทธศาสตรข์อง 

ทต.บา้นแหลม

พฒันา ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ  

และมีสมรรถนะท่ี

สามารถ

ขบัเคล่ือนภารกิจ

ของ ทต.บา้น

แหลมพฒันาได้

อย่างมี

ประสิทธิผล” 

 

3.1 บุคลากรเก่งคดิ   
(รูว้ธิคีดิ คดิเป็น มี

จติส านึกทีด่ ีและมุง่ม ัน่
ทีจ่ะเป็นคนด)ี 

3.2 บุคลากรเก่งคน 
(เขา้ใจตนเอง เขา้ใจ
คนอื่น รูว้ธิที างานและ
อยู่รว่มกบัคนอื่นอย่าง
มคีวามสุข และมุง่ม ัน่ที่
จะรกัคนอื่น รกัองคก์ร) 

3.3 บุคลากรเก่งงาน 
(มคีวามรูแ้ละทกัษะใน

การบรหิารและ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมี

ประสทิธผิล) 

2.1 พฒันาสมรรถนะจ าเป็นพืน้ฐาน (Intrinsic 
Competency) 

 
 

1. ทรพัยากรท่ีใช้ 
(Input) 

2. กิจกรรม 
(Process) 

3. ผลผลิต 
(Output) 

4. ผลลพัธ์ 
(Outcome) 

5. ผลลพัธ์สดุท้าย 
(End Outcome) 

1.1 บุคลากรทีร่บั 
ผดิชอบดา้นต่างๆ 

(Man) 

1.2 งบประมาณทีใ่ช้
ในกจิกรรมต่างๆ 

(Budget) 

1.3 เวลาทีใ่ชเ้พือ่
ด าเนินกจิกรรม 
ต่างๆ (Time) 

1.4 นวตักรรมและ
เทคโนโลยทีีใ่ช ้

(Innovation and 
Technology) 

2.3 พฒันาสมรรถนะตามภารกจิหลกั
หน่วยงาน (Routine-Oriented Competency) 

 

5.1 ประชาชนเชือ่ม ัน่
และศรทัธา 

ในการบรหิารงาน  
 
 
 
 

5.2 ไดร้บัความร่วมมอื
ในการบรหิารงานจาก

ประชาชน  
 
 
 

5.3 สู่การพฒันาที่
ย ัง่ยนื 

 
 

2.2 พฒันาสมรรถนะตามยุทธศาสตร ์
(Strategy-Oriented Competency) 

 

2.4 พฒันาโดยวธิเีริม่จากภายใน (Inside-Out 
Approach) มากกว่าวธิเีริม่จากภายนอก 

(Outside-In Approach) 
 

2.5 ศกึษาแนวโน้มปัญหาและนวตักรรมเพือ่ให้
ปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์ในอนาคตได ้

(Proactive Personnel Development Plan) 
 

     องคป์ระกอบด้านการขบัเคลื่อน (Driving Force Factors)      องคป์ระกอบดา้นผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดจากการขบัเคลือ่น (Result Factors) 

2.6 กลไกขบัเคลือ่นแผนพฒันาบุคลากร 
(Driving Mechanism of Personnel 

Development Plan) 
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    แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
 

 
 

การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าข้าม   ได้พิจารณาและให้ความส าคัญ
กับบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าข้าม ในทุกระดับทั้ง  คณะผู้บริหาร,สภาเทศบาล ,ข้าราชการ,ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลท่าข้าม  เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน , 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ, ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง , การบริหาร และคุณธรรมและ
จริยธรรม ดังนี้  

 

 เทศบาลต าบลท่าข้าม 
1. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดเทศบาล)  
2. นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น (รองปลัดเทศบาล) 

 

    1.  ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานส่งเสริมการเกษตร 
งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขา งานรัฐพิธี งานทะเบียนราษฎร์  งานบัตรประจ าตัว
ประชาชน การประชุมสภาเทศบาล การจัดท าทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร งานการเลือกตั้ง การ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้ค าปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ 
การปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทั้งหมด และราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการ
ที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
แบ่งส่วนราชการภายใน 2 ฝ่ายดังนี้ 

   1.1 ฝ่ายอ านวยการ 
              1.1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
              1.1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
              1.1.3 งานพัฒนาชุมชน 
             1.1.4 งานนิติกร 
             1.1.5 งานประชาสัมพันธ์   
   1.2 ฝ่ายปกครอง 
          1.2.1 งานแผนงานและงบประมาณ 
           1.2.2 งานทะเบียนราษฎร์ 
          1.2.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          1.2.4 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
              1.2.5 งานควบคุมภายใน 
          1.2.6 งานกิจการสภา 
 
 

หน้าท่ี 13 



  

 แผนพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ 2563  เทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่    
 

   ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าข้าม 
    ประกอบด้วย ข้าราชการ  

1. นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล)  
2. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (อ านวยการ ระดับต้น) 

 3. หัวหน้าฝ่ายปกครอง (อ านวยการ ระดับต้น) 
 4. นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ  

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 6. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 7. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 8. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
 9. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 

ประกอบด้วย ลูกจ้างประจ า 
1. พนักงานพิมพ์ดีด 

 ประกอบด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจ  
  1. คนตกแต่งสวน 
  2. พนักงานขับรถยนต์ 
  3. แม่ครัว 
 ประกอบด้วย พนักงานจ้างทั่วไป 
  1. คนงานทั่วไป 
  2. ภารโรง 
   

  2. กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆการ
จัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆการควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลอง
ประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาลและงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วน
ราชการใน 1 ฝ่าย 

   2.1  ฝ่ายบริหารงานคลัง 
              2.1.1 งานธุรการ 
              2.1.2 งานการเงินและบัญชี 
              2.1.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
              2.1.4 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
              2.1.5 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
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 กองคลงั 
    ประกอบด้วย ข้าราชการ  

1. นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผู้อ านวยการกองคลัง)  
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง (อ านวยการ ระดับต้น) 

 3.  นักวิชาการการคลังช านาญการ 
 4.  นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
 4.  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 

 ประกอบด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจ  
  1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
  2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
 ประกอบด้วย พนักงานจ้างทั่วไป 
  1. คนงานทั่วไป  

 

  3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูล ทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานด้านวิศวกรรม
เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลการควบคุมการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามัน
เชื้อเพลิง และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและท่ีรับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายใน 1 ฝ่าย 

    3.1. ฝ่ายการโยธา 
             3.1.1 งานธุรการ 
               3.1.2 งานวิศวกรรม 
               3.1.3 งานสาธารณูปโภค 
               3.1.4 งานสวนสาธารณะ 
               3.1.5 งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง 
               3.1.6 งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 

 กองช่าง 
  ประกอบด้วย ข้าราชการ 

    1.นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อ านวยการกองช่าง) 
    2. หัวหน้าฝ่ายการโยธา (อ านวยการ ระดับต้น) 

 3. นายช่างโยธาช านาญงาน 
 4. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ประกอบด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจ  

1. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
2. คนตกแต่งสวน 

ประกอบด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจ  
1. คนงานประจ าโรงสูบน้ า 
2. คนงานทั่วไป 
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  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ สาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย งานป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม และงานอ่ืนๆเกี่ยวกับการให้บริการด้าน
สาธารณสุข งานสัตว์แพทย์ ศูนย์บริหารสาธารณสุข และงานทันต์สาธารณสุข งานธุรการ และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในดังนี้ 

    4.1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
               4.1.1 งานธุรการ 
               4.1.2 งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
               4.1.3 งานรักษาความสะอาด 
               4.1.4 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
               4.1.5 งานสัตว์แพทย์ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ประกอบด้วย ข้าราชการ  

 1.นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน้ (ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ) 
 2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 3. นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

 ประกอบด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 1. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
 2. คนงานประจ ารถขยะ 

 ประกอบด้วย พนักงานจ้างทั่วไป 
  1. คนงานประจ ารถขยะ 
  2. คนงานทั่วไป 

 
  5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการควบคุม วางแผนการ
บริหารงานด้านธุรการ งานสารบรรณและงานบุคลากรภายในกอง ฯ วางแผนด้านการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าข้าม จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ให้ค าปรึกษาและประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน
การศึกษาในระดับปฐมวัยให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในต าบล รับผิดชอบประสานงานด้านงานศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่เยาวชน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมด้านงานกีฬาและ
นันทนาการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลท่าข้าม ประกอบด้วย 

   5.1.1 งานธุรการ 
   5.1.2 งานบริหารงานทั่วไป 
   5.1.3 งานการศึกษาปฐมวัย 
   5.1.4 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
   5.1.6 งานงบประมาณ 
   5.1.7 งานกิจการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
   5.1.8 งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
   5.1.9 งานกีฬาและนันทนาการ
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 กองการศึกษา 

 ประกอบด้วย ข้าราชการ  
 1. นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (ผู้อ านวยกองการศึกษาฯ)  
 2. นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 3. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
 5. ครู คศ.1, คศ.2 

 ประกอบด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจ  
1. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 
3. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
4. ผู้ดูแลเด็ก 

 ประกอบด้วย พนักงานจ้างทั่วไป 
1. ผู้ดูแลเด็ก 
2. คนงานทั่วไป 

 

  ในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลท่าข้าม  มีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ให้การท างานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  ท าให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรนั้นจะต้องเริ่มจากเช้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงถึงสิ้นสุดในการด ารงต าแหน่ง ซึ่งพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้าง ต้องได้รับการประกันคุณภาพอาจแยกได้เป็น 4 องค์ประกอบตามวงจร  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ความก้าวหน้า 
ในต าแหน่งหน้าที่ 

 

 

การพัฒนา 
 

การประเมินคุณภาพ
จากผลงาน 

 

การตอบแทน 
และยกย่อง 
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  1. การพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลท่าข้าม  จะต้อง
ได้รับการพัฒนาเป็นระยะ  ตั้งแต่ได้รับการบรรจุใหม่  ตลอดไปจนถึงช่วงอายุของการรับราชการ ซึ่งการพัฒนา
อาจจะท าได้หลายวิธี เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาดูงานเป็นต้น  เทศบาล
ต าบลท่าข้าม จึงต้องสนับสนุนให้มีการพัฒนาและลงทุนทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 
  2. การประเมินคุณภาพ จากผลการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับการประเมินอย่างยุติธรรม  ในรูปแบบ
คณะกรรมการ  ซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมการประเมินแบบมีส่วนร่วม 
  3. ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน จะต้องเป็นไปตามการประเมินผลคุณภาพงาน  ถ้า
หากคุณภาพงานออกมาดี ควรได้รับผลตอบแทนในทางที่ดี หากไม่เป็นที่พอใจให้ปรับเปลี่ยนงานที่ถนัดกว่า  
หรือกลับไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
  4. การตอบแทนและยกย่อง  เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะสร้างขวัญก าลังใจกับข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลท่าข้าม โดยผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ ที่ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม
และส่วนรวม  อาจเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติจากผู้บังคับบัญชา  การได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง   

 
การก าหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา  

1. เทศบาลต าบลท่าข้าม ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ ของ
บุคลากรทุกระดับชั้น มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซ่ึงเทศบาลต าบลท่าข้าม  ได้
ประกาศใช้เป็นตัวก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม
ทุก  6 เดือน ดังนี้  

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  
 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน  
 การบริการเป็นเลิศ  
 การท างานเป็นทีม  
 

2. ต าแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น  เป็นสายงานของผู้บริหาร 
เทศบาลต าบลท่าข้าม  ได้ก าหนด แนวทางการส าหรับการพัฒนาเพ่ือท าหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและ
อนาคต พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้  

 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง  
 ความสามารถในการเป็นผู้น า  
 ความสามารถในการพัฒนาคน  
 การคิดเชิงกลยุทธ์  
 

3. ต าแหน่งอ่ืน ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น  อ านวยการท้องถิ่น  เทศบาล
ต าบลท่าข้าม   ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและระดับที่ด ารงต าแหน่งอยู่ 
ตามสายงานประจ าของแต่ละต าแหน่ง ยกเว้น  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  บางต าแหน่ง ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศของเทศบาลต าบลท่าข้าม  ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และต้องด าเนินการ
ทุก  6 เดือน  เช่นกัน   
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 หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
 
 
 

หลักสูตรในการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา งบประมาณในการด าเนิน 
การพัฒนา และ การติดตามและประเมินผล  
 หลักสูตรในการพัฒนา ส าหรับพนักงานเทศบาลแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยใน
หลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 
 

  (1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานที่ในการปฏิบัติราชการ  
  (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
  (3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
  (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
  (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) 
     เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือ่งมือการพฒันาบุคลากร 

(Development Tools) 

การฝึกอบรมในหอ้งเรยีน 

(Classroom Training) 

 

เครือ่งมืออ่ืนๆ  

ที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในหอ้งเรยีน                                      

(Non Classroom Training) 

 

กองฝึกอบรมเป็นผูรั้บผิดชอบ 

 ความรู้อยูติ่ดตวัไม่นานประมาณ 
๑ – ๒ สปัดาห์ 
 
การเรียนรู้ระยะสั้น   (Short 
Term Learning) 
 

ผู้บังคบับัญชาหรือหัวหน้างานและบุคลากรเป็นผูรั้บผิดชอบ 

 การเรียนรู้ระยะยาว  (Long Term Learning) ไดแ้ก่ 
 การสอนงาน (Coaching) 

การฝึกอบรมในขณะท างาน (On the Job Training : OJT) 

โปรแกรมองคก์รพี่เล้ียง (Mentoring Program) 

การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) 

การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) 

การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 

การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

การใหค้ าปรึกษาแนะน า (Consulting) 

การติดตาม/สงัเกต (Job Shadowing) 

การท ากิจกรรม (Activity) 

การเรียนรูด้ว้ยตนเอง (Self Learning) 

การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) 

การดูงานนอกสถานท่ี (Site Visit) 

การใหข้อ้มูลป้อนกลบั (Feedback) 

การฝึกงานกบัผูเ้ชี่ยวชาญ (Counterpart) 

การเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง / คู่เปรียบเทียบ (Benchmarking) 

การประชุม / สมัมนา (Meeting / Seminar) 

การใหทุ้นการศึกษา (Scholarship) หน้าท่ี 19 
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ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 
 

เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑. การฝึกอบรมในห้องเรียน    
   (Classroom Training) 
 

เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียน
หลากหลายกลุ่มงาน/ต าแหน่งงาน 
โดยมีส านักงานปลัด (งาน
บริหารงานบุคคล) ท าหน้าที่
ด าเนินการจัดอบรม 

๑. ปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อที่ต้องพัฒนา
ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒.  พัฒนาความสามารถท่ีเป็นจุดแข็งของ
บุคลากรให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

๓. เตรียมความพร้อมส าหรับต าแหน่งงาน
ที่สูงขึ้น ท าให้ผู้บังคับบัญชาและ
บุคลากรเกิดความมั่นใจว่าจะสามารถ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเมื่อ
ได้รับการเลื่อนต าแหน่งงานในอนาคต 

๔. ใช้เป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาว
เด่น (Talented People) หรือผู้สืบ
ทอดต าแหน่งงาน (Successors) ที่จะ
ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งงานระดับบริหาร
ต่อไป 

๒. การสอนงาน  
   (Coaching) 
 

เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่
จ าเป็นจะต้องอยู่ในภาคสนาม
เท่านั้น อาจจะเป็นการสอนงานนอก
ภาคสนาม โดยส่วนใหญ่หัวหน้างาน
โดยตรงจะท าหน้าที่สอนงานให้กับ
บุคลากร 

1. เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน   
    ผู้สอนชี้ให้เห็นแนวทางแก้ไข และให้

บุคลากรคิดแก้ไขปัญหาต่อเอง 
2. เพ่ือพัฒนาอาชีพเป็นการเตรียมให้

พร้อมก่อนที่จะเลื่อนต าแหน่ง ผู้สอน
ต้องทบทวนผลงาน ความสามารถที่มี
อยู่ และก าหนดเป้าหมายในการสอน
งาน  โดยเน้นการพัฒนาความสามารถ
ในต าแหน่งที่บุคลากรจะเลื่อนขึ้นไป 

๓. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ผู้สอนจะต้อง
ค้นหาความสามารถท่ีโดดเด่น/ ที่ต้อง
ปรับปรุง และจัดล าดับความส าคัญของ
ความสามารถที่จะต้องพัฒนา หรือ
ต้องการเสริมและพัฒนา 
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๓. การฝึกอบรมในขณะ 
   ท างาน  
   (On the Job Training  
    : OJT) 
 

เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึกปฏิบัติ
จริง โดยมีผู้สอนที่เป็นหัวหน้างานหรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่
ประกบเพ่ืออธิบายและชี้แนะ ซึ่ง
เครื่องมือนี้จะเกิดประโยชน์ได้ถ้าใช้คู่กับ
การสอนงาน 

ใช้ส าหรับบุคลากรใหม่ที่เพ่ิงเข้ามา
ท างาน สับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อน
ต าแหน่ง มีการปรับปรุงงานหรือต้อง
อธิบายงานใหม่ ๆ เพ่ือสอนให้บุคลากร
ทราบและเรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการ
ปฏิบัติงาน (Work Instruction) คู่มือ
การท างาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน (Rules & 
Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เพ่ือให้บุคลากรสามารถท างานตามที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๔. โปรแกรมองค์กรพ่ี
เลี้ยง   
    (Mentoring  
    Program) 
 

เน้นพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนภายในองค์การ 
องค์การบางแห่งเรียก Buddy Program  
ซึ่งบุคลากรจะมีพ่ีเลี้ยงที่ได้รับคัดเลือกให้
ดูแลเอาใจใส่ และพูดคุยกับบุคลากร
อย่างไม่เป็นทางการ 

๑. เพ่ือดูแลและรักษาบุคลากรใหม่ให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทุกคนใน
องค์การได้อย่างมีความสุข สามารถ
ปรับตัวเข้ากับองค์การ   เพ่ือน
ร่วมงาน และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่แตกต่างจากองค์การเดิมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพ่ีเลี้ยงท า
หน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ 
ความคุ้นเคย และบรรยากาศที่ดีใน
การท างาน รวมทั้งเป็นแบบอย่าง 
(Role Model) ที่ดีให้แก่บุคลากร
ใหม่ 

๒. เพ่ือช่วยบุคลากรที่ก าลังจะปรับ
ต าแหน่งให้เติบโตขึ้นในองค์การ  

    พ่ีเลี้ยงจะท าหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการท างานรวมถึงข้อ
ควรระวังและความขัดแย้งที่อาจ
เกิดข้ึนจากงานใหม่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๕.  การเพ่ิมคุณค่าในงาน 
     (Job Enrichment) 
 

เน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรือท้า
ทายมากขึ้น ต้องใช้ความคิดริเริ่ม การ
คิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผนงาน
มากกว่าเดิมที่เคยปฏิบัติ 

๑.  Renewal – การท าให้เกิดความแปลก
ใหม่ ไม่ให้บุคลากรเกิดความเบื่อ
หน่าย โดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
งาน บุคคลที่จะต้องติดต่อ
ประสานงานด้วย เปลี่ยนมุมมองหรือ
ความคิดจากงานเดิม 

๒.  Exploration – การพัฒนาและการ
แสวงหาทักษะความช านาญมากข้ึน 
พัฒนาสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นจากการ
ท างานใหม่ ๆ 

๓.  Specialization – การช านาญในงาน
เป็นพิเศษ ก่อให้เกิดความสามารถใน
การบริหารจัดการงานนั้นที่ลึกข้ึน 
ยากและท้าทายมากขึ้น 

๖. การเพ่ิมปริมาณงาน  
   (Job Enlargement) 
 

เน้นการมอบหมายงานที่มากขึ้น เป็น
งานที่มีข้ันตอนงานคล้ายกับงานเดิมที่
เคยปฏิบัติหรืออาจจะเป็นงานที่
แตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติ แต่งานที่
ได้รับมอบหมายไม่ยากหรือไม่ต้องใช้
ความคิดเชิงวิเคราะห์มากนัก 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะการท างานให้กับ
บุคลากรโดยเฉพาะทักษะในด้านการ
บริหารจัดการ (Managerial 
Competency) ที่เพ่ิมข้ึนจากการ
บริหารงานที่มีปริมาณท่ีมากขึ้นกว่าเดิมที่
เคยปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะการวางแผนงาน 
ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการแก้ไข
ปัญหาและตัดสินใจ การบริหารทีมงาน 
การสอนและการพัฒนาทีมงาน (เหมาะ
ส าหรับบุคลากรที่ท างานเดิม ๆ   ซ้ า ๆ มา
เป็นระยะเวลานาน) 

๗.  การมอบหมาย 
     โครงการ   
    (Project   
    Assignment) 
 

เน้นการมอบหมายให้บุคลากร
รับผิดชอบโครงการระยะยาว ไม่
สามารถท าให้เสร็จภายในวันหรือสอง
วัน เป็นโครงการพิเศษท่ีบุคลากร
จะต้องแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือ
เป็นโครงการที่เพ่ิมขึ้นจากงานประจ าที่
รับผิดชอบ 

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาจุด
แข็งและจุดอ่อนของบุคลากรจากโครงการ
ที่มอบหมายให้บุคลากรไปปฏิบัติ เป็น
เครื่องมือในการฝึกทักษะในการท างาน 
(Skill-based) โดยเฉพาะทักษะเฉพาะ
ด้านที่เก่ียวข้องในงานนั้น บางองค์การ
น ามาใช้ในการเลื่อนระดับต าแหน่งงาน 
การคัดเลือกหาบุคลากรดาวเด่น และการ
หาผู้สืบทอดทายาทต าแหน่งงาน 
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๘.  การหมุนเวียนงาน  
     (Job Rotation) 
 

เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่ง
ไปยังอีกงานหนึ่ง เพ่ือเรียนรู้งานนั้น 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยส่วนใหญ่
มักใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ความสามารถของผู้บริหารก่อนการ
ปรับต าแหน่ง/ระดับ 

เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้
เกิดการท างานที่หลากหลายด้าน เป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากรให้
เรียนรู้งานมากขึ้น จึงเหมาะส าหรับ
บุคลากรที่เตรียมความพร้อมในการ
รับผิดชอบงานที่สูงขึ้น หรือเป็นกลุ่มคนที่
มีผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High 
Performance and High Potential) 

๙.  การให้ค าปรึกษา 
     แนะน า    
     (Consulting) 
 

เน้นการให้ค าปรึกษาแนะน าเมื่อ
บุคลากรมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่
รับผิดชอบ หัวหน้างานจะต้องท า
หน้าที่ให้แนวทาง เคล็ดลับ และวิธีการ
เพ่ือให้บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนนั้นได้ 

เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
บุคลากรด้วยการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึน
ในการท างาน และน ามาก าหนดแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาจะต้องน าเสนอแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเพ่ือให้
บุคลากรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนกับตนเองได้ มี ๓ ลักษณะ ได้แก่  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร 
- การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
- การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะ
และความรู้ต่างๆ 

๑๐. การติดตาม/สังเกต  
      (Job Shadowing) 
 

เน้นการเรียนรู้งานจากการเลียนแบบ 
และการติดตามหัวหน้างานหรือผู้รู้ใน
งานนั้น ๆ เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้
เวลามากนักในการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร เนื่องจาก
บุคลากรจะต้องท าหน้าที่สังเกตติดตาม
พฤติกรรมของหัวหน้างาน 

เพ่ือให้บุคลากรได้เห็นสภาพแวดล้อม 
ทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างาน 
ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ การจัดการงานที่
เกิดข้ึนจริง รวมถึงการแสดงออกและ
ทัศนคติของแม่แบบหรือ Role Model 
ภายในระยะเวลาสั้น ๆ (Shot-term 
Experienced) ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งวันไป
จนถึงเป็นเดือนหรือเป็นปี  มักใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) 
หรือการพัฒนาคนเก่ง หรือให้บุคลากร
ทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการท างานของผู้อื่นเพ่ือ
น ามาปรับปรุงการท างานของตนเองให้ดี
ขึ้น หรือใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพของบุคลากร (Career Path) 

หน้าท่ี  23 



  

 แผนพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ 2563  เทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่    
 

 
เครื่องมือการพัฒนา

บุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑๑.  การท ากิจกรรม  
        (Activity) 
 

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น 
ไม่ต้องมีระยะเวลาหรือขั้นตอนการ
ด าเนินงานมากนัก ความส าเร็จของ
เครื่องมือดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบ
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

เพ่ือให้บุคลากรเกิดความร่วมมือสามัคคี
กัน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
มุมมองซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงช่วยสร้าง
บรรยากาศและสร้างขวัญก าลังใจที่ดีใน
การท างาน ท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึก
สนุกสนานในระหว่างวันท างาน อัน
ส่งผลให้ผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงาน
เพ่ิมสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

๑๒.  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
       (Self Learning) 
 

เน้นการฝึกฝนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจาก
แหล่ง/ ช่องทาง การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 
อ่านหนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก 
Work Instruction หรือ ค้นคว้าข้อมูล
ผ่าน Internet หรือเรียนรู้จาก e-
Learning หรือ สอบถามผู้รู้ เป็นต้น 

เพ่ือให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยไม่
จ าเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน
เท่านั้น บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาส
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางการ
เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ที่ต้องการได้ วิธีนี้
เหมาะกับบุคลากรที่ชอบเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Self 
Development) โดยเฉพาะกับบุคลากร
ที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพ
ในการท างานสูง (Talented People) 
 

๑๓.  การเป็นวิทยากร  
       ภายใน  
       (Internal Trainer) 
 

เน้นการสร้างบุคลากรที่มี
ความสามารถในการถ่ายทอด รักการ
สอนและมีความรู้ในเรื่องที่จะสอน โดย
มอบหมายให้บุคคลเหล่านี้เป็น
วิทยากรภายในองค์การท าหน้าที่จัด
อบรมให้ กับบุคลากรในหน่วยงาน 
ต่าง ๆ 

เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ช่วยให้
บุคลากรได้แสดงผลงานจากการเป็น
วิทยากรภายในให้กับบุคลากรภายใน
องค์การ วิธีนี้เหมาะส าหรับบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญหรือรอบรู้ในงานที่
รับผิดชอบ มีความช านาญในงานเป็น
อย่างมาก เช่น หัวหน้างาน หรือ
ผู้บริหาร 
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑๔. การดูงานนอก   
      สถานที ่ 
      (Site Visit) 
 

เน้นการดูระบบและขั้นตอนงานจาก
องค์การที่เป็นตัวอย่าง (Best 
Practice) ในเรื่องที่ต้องการดูงาน 
เพ่ือให้บุคลากรเห็นแนวคิด และหลัก
ปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จ อัน
น าไปสู่การปรับใช้ในองค์การต่อไป 

เพ่ือให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ ๆ 
การได้เห็นรูปแบบการท างานที่มีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ หรือได้เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ที่ดีจาก
องค์การภายนอก มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานให้ดีขึ้น วิธีนี้เหมาะกับบุคลากร
ตั้งแต่ระดับผู้จัดการข้ึนไป  

๑๕. การให้ข้อมูล 
      ป้อนกลับ   
      (Feedback) 
 

เน้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และแจ้งผลหรือให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
บุคลากร เพื่อให้บุคลากรปรับปรุง 
พัฒนาประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการท างาน 

เพ่ือรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การท างานหรือเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นของ
ตัวบุคคลหรือกลุ่มคน มี ๓ รูปแบบ คือ 
- แบบแจ้งและชักจูง (Tell and Sell) 
- แบบแจ้งและรับฟัง (Tell and Listen) 
- แบบร่วมแก้ปัญหา (Problem Solving) 

๑๖. การฝึกงานกับ 
      ผู้เชี่ยวชาญ  
      (Counterpart) 
 

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้น เป็นการ
ฝึกงานภายนอกสถานที่หรือการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาฝึกงานกับ
บุคลากรภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด 

เพ่ือให้บุคลากรในระดับผู้จัดการ หัวหน้า
งาน และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ภายในระยะเวลาที่จ ากัด เพ่ือให้
น าความรู้ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญมา
ถ่ายทอดให้กับบุคลากรคนอ่ืน ๆ ใน
องค์กรต่อไป 

๑๗. การเปรียบเทียบ 
      กับคู่แข่ง/  
      คู่เปรียบเทียบ    
      (Benchmarking) 
 

เน้นการน าตัวอย่างของขั้นตอนหรือ
ระบบงานจากองค์การอ่ืนที่เป็น
ตัวอย่าง (Best Practice) มา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้ันตอนหรือ
ระบบงานปัจจุบัน เพ่ือกระตุ้นจูงใจ
บุคลากรให้เห็นถึงสถานะของ
หน่วยงานเทียบกับองค์การที่เป็น 
Best Practice 

เพ่ือหาวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ดีที่สุด หรือ
ได้เทียบเท่า หรือดีกว่า เหมาะกับบุคลากร
ระดับหัวหน้างาน หรือบุคลากรที่มีผลงาน
ดีและมีศักยภาพสูง ที่มีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้และปรับปรุงผลงานและ
ความสามารถของตนเองให้เป็นไปตาม
หรือสูงกว่ามาตรฐานของคู่แข่งภายในหรือ
ภายนอกหน่วยงานและองค์การ 

๑๘. การประชุม/ สัมมนา  
     (Meeting/ Seminar) 
 

เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ
ทีมงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
มุมมองที่หลากหลาย ผู้น าการ
ประชุม/สัมมนาจึงมีบทบาทส าคัญ
มากในการกระตุ้นจูงใจให้ผู้เข้าร่วม
ประชุม/สัมมนาน าเสนอความคิดเห็น
ร่วมกัน 

เพ่ือให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ 
จากผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
เป็นการเรียนรู้จากการรับฟังแนวคิดหรือ
ผลงานใหม่ ๆ รวมถึงการหารือหรือระดม
ความคิดเห็นกันในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง 
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑๙. การให้ทุนการศึกษา  
      (Scholarship) 
 

เน้นการให้ทุนการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ประสบการณ์มากข้ึนจาก
อาจารย์ผู้สอน รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายกับผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งบุคคลที่
ได้รับทุนจะต้องใช้เวลาการท างานหรือ
เวลาส่วนตัวในการขอรับทุนจาก
องค์การ 

เพ่ือให้บุคลากรได้ใช้ช่วงเวลาท างาน
ปกติ หรือนอกเวลาท างานในการศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น โดย
ศึกษาต่อในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อ
การท างานปัจจุบันของบุคลากร หรือ
การท างานในอนาคต หรือเป็นประโยชน์
ต่อการเลื่อนระดับหรือต าแหน่งงานที่
สูงขึ้นต่อไปในอนาคต 
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        วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 
 
 
   

1. บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   1.1 ผู้ปฏิบัติงาน 
    - ระบุเป้าหมายการพัฒนาและกิจกรรมเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
    - ระความรู้ ทักษะ ความสามารถที่ต้องการพัฒนา 
    - ปรึกษาผู้บังคับบัญชาระดับต้นหรือพ่ีเลี้ยง เพ่ือหาข้อตกลงร่วมเก่ียวกับเป้าหมาย 
  วัตถุประสงค์และกิจกรรมการพัฒนา 
    - ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยฝึกอบรม เพ่ือก าหนดระยะเวลา/
  กิจกรรมการพัฒนาตามแผนที่ก าหนดไว้ 
    - ด าเนินการตามแผนพัฒนา 
    - แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือประเมินการพัฒนาและติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 

1.2 ผู้บังคับบัญชา 
   - ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันและช่วยระบุถึงจุดแข็งและ
เรื่องท่ีควรปรับปรุง 
   - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ตลอดจนแนวโน้นในอนาคต 
   - ประเมินหาความจ าเป็นในการพัฒนาช่วยพนักงานเทศบาลในการวางแผนและ
ด าเนินเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ระบุไว้ 
   - ให้ค าปรึกษาและให้การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการพัฒนา 
   - พิจารณาว่ากิจกรรมการพัฒนาต่างๆ สนับสนุนเป้าหมายตามแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาลหรือไม่ 
   - ประเมินผลการพัฒนาของผู้ปฏิบัติงาน 
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    ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม 
 

 

 ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 การเตรียมการและการวางแผนการพัฒนาบุคลากร  

  1) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร         
  2) ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ก าหนดเป้าหมาย แนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด ของเทศบาลต าบลท่าข้าม  เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม
  3) พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับ บัญชาแต่ละคน 
สมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานที ่ก าหนดไว้  

 4) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะ 
เฉพาะของานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และดา้นคุณธรรมจริยธรรม  

5) จัดท าร่างแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม  และส่งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับแต่ง
ร่างแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม 
 6 ) ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม  
  
 การด าเนินการพัฒนา  

 1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การ พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลเหล่านั้นมา
พิจารณาก าหนด กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ การคัดเลือก
กลุม่บุคคลที่สมควรจะได้รับ พัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการ
พัฒนาได้หลายรูปแบบตามความ เหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การ
ฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมมนา เป็นต้น  
  2) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกแนวทาง การ
พัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอ่ืน หรือ
ว่าจ้าง องค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
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      รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้  

  ขั้นที่  1  การเตรียมการและการวางแผน 
   1.1 แต่งตั้งคณะท างาน  
   1.2 พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น  
   1.3 ก าหนดประเภทของความจ าเป็น  

  ขั้นที่  2   การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ  
การด าเนินการ โดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชน  

 ด าเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมเช่น  
   - การปฐมนิเทศ    

- การสอนงาน การให้ค าปรึกษา  
   - การสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ    

- การฝึกอบรม  
   - การศึกษาหรือการดูงาน  

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา  
   - ฯลฯ  

  ขั้นที่  3  การติดตามและประเมินผล  
      จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จ ความรู้
 ความสามารถ และผลการ ปฏิบัติงาน  

   การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต าบลท่าข้าม  ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ดังนี้  
   1) ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อ
ผ่านการ ประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว  
   2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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  ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ก าหนดให้บุคลากรแต่ละต าแหน่งได้รับการฝึกอบรมใน 
1 ปีงบประมาณ คนละ 1 หลักสูตรเป็นอย่างน้อย เพ่ือให้เทศบาลต าบลท่าข้าม ด าเนินงานตามภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่ง ประจ าปี 2563  ของแผนพัฒนา
บุคลากร โดยพนักงานเทศบาลแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลาย
หลักสูตร ดังนี้ 
  

  (1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

 (6) หลักสูตรด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  

 โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่
ละหลักสูตร 
 เทศบาลต าบลท่าข้าม จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุมตามหลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการหลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบหลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละต าแหน่งหลักสูตรด้านการบริหารหลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการต่างๆ 
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   แผนพัฒนาบุคลากร 



  

 แผนพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ 2563  เทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่    
 

 

ตารางโครงการและงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  เทศบาลต าบลท่าข้าม  อ าเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ที ่ โครงการ/หลกัสูตการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย

คน 
วิธีการพัฒนา 

ระยะเวลา 
การด าเนนิงาน 

การตดิตาม 
การประเมินผล 

1. อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และพนกังานจ้าง
ทุกท่าน 

คณะผู้บิหาร สมาชิสภาฯ พนกังานเทศบาล
และพนักงานจา้งทุกท่าน เข้าใจบทบาทและ
หน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้าน
ต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินงานของ
เทศบาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

99 การอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงาน 

ประจ าปี
งบประมาณ  
2563 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนด 

2 อบรมบุคลากร จัดโดยสถาบันบุคลากรท้องถิ่น 
หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ  ที่เกีย่วขอ้ง 
- หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นหรือหลกัสูตรอื่น 
  ที่เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป หรือหลกัสูตรอื่น 
  ที่เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง  หรือหลักสูตร 
  อื่นที่เกีย่วขอ้ง 
- หลักสูตรนักบริหารงานช่าง หรือหลักสูตรอื่น 
  ที่เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา หรอืหลักสูตร 
  อื่นที่เกีย่วขอ้ง 

 - เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏบิัติหน้าที่
ของพนักงานเทศบาล 
 
 

- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหนา้ที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการบริหารงานใน
อ านาจหน้าที ่
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน 

 
 

1 
 

3 
 

2 
 

2 
 

1 
 

การฝึกอบรม 
 
 

ประจ าปี
งบประมาณ 
2563 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนด 
 

 - หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือ 
  หลักสูตรอื่นที่เกีย่วข้อง 
- หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล  หรือหลักสูตรอื่น 
  ที่เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน หรือหลักสูตรอื่น 
  ที่เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ หรือหลักสูตรอื่น 
  ที่เกี่ยวข้อง 
 

  
 

  
 

1 
 

1 
 

1 
 

 4 
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 แผนพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ 2563  เทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่    
 

 

ที ่ โครงการ/หลกัสูตการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย

คน 
วิธีการพัฒนา 

ระยะเวลา 
การด าเนนิงาน 

การตดิตาม 
การประเมินผล 

 - หลักสูตรเจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภัย หรือหลกัสูตร  อื่นที่เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักจัดการงานทะเบยีนและบตัร หรือ
หลักสูตร  อื่นที่เกีย่วข้อง 
- หลักสูตรนักวิชาการคลัง หรือหลักสูตร  อื่นที่
เกี่ยวขอ้ง 
- หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ หรือหลักสูตรอื่น 
  ที่เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ หรือ
หลักสูตร อื่นที่เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนายช่างโยธา หรือหลักสูตรอืน่ 
  ที่เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักวิชาการศึกษา หรือหลักสตูรอื่น 
  ที่เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก หรือหลักสูตรอืน่ 
  ที่เกี่ยวข้อง 

 - เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏบิัติหน้าที่
ของพนักงานส่วนต าบล 
 
 

- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหนา้ที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการบริหารงานใน
อ านาจหน้าที ่
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 

การฝึกอบรม 
 
 

ประจ าปี
งบประมาณ 
2563 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนด 
 

3 หลักสูตรกฎหมาย  ระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการ 

- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ สามารถปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกีย่วข้อง 

-  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวขอ้ง สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

29 การฝึกอบรม 
 

ประจ าปี
งบประมาณ 
2563 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนด 

4 หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล - สร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ
บริหารงานบุคคล 

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหนา้ที่
ความรับผิดชอบ ทกัษะ สมรรถนะ และเส้นทาง
ความก้าวหนา้ของพนักงานสว่นท้องถิ่น 

29 การฝึกอบรม 
 
 

ประจ าปี
งบประมาณ 
2563 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนด 
 

5 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ -  เป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจในการ
ปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานเทศบาล 

-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการท างานของ
พนักงานเทศบาล 

บุคลากร
ใหม่ 

การปฐมนิเทศงาน
โดยผู้บังคับบัญชา 

 ประจ าปี
งบประมาณ 
2563 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนด 

6 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม - เสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

- เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

82 การฝึกอบรม  ประจ าปี
งบประมาณ 
2563 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนด 

7 โครงการอื่นๆ ที่สามารถก าหนดภายหลงัตาม
ความจ าเป็นและสถานการณ์ 

-  เป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ประสบการณ์
และขีดความสมารถในการปฏิบัติงานทีสู่งขึ้น 

- เพื่อเพิ่มพูนทกัษะ ความรู้ประสบการณ์และ
ขีดความสมารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึน้ 

 การฝึกอบรม ประจ าปี
งบประมาณ 
2563 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนด 
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ตารางโครงการและงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  เทศบาลต าบลท่าข้าม  อ าเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิธีการพัฒนา โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รบ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ ประเภท จ านวน 

1. การปฐมนเิทศ 1.1 โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ 

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทศบาลและบทบาท
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

ทั่วไป 
วิชาการ 

เท่ากับจ านวนของ
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างที่
ได้รับการบรรจุใหม ่

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่

ละหลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2563 

พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างได้รับการ
บรรจุใหมม่ีความรู้ เข้าใจ
และปฏิบตัิงานในหน้าท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- หน่วยงานภายนอก 
- ส่วนราชการอื่น 
- ส านักปลัดเทศบาล 

2. การฝึกอบรม 2.1 โครงการฝึกอบรมใน
สายงานผู้บริหารตามแผน 
การด าเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น 

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างาน
ของผู้บริหาร 

บริหาร 
อ านวยการ 

พนักงานเทศบาล
สายงานผู้บริหาร 
ทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่

ละหลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2563 

พนักงานเทศบาลสายงาน
ผู้บริหารมีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- ส่วนราชการอื่น 
-หน่วยงานภายนอก 

 2.2 โครงการฝึกอบรมใน
สายงานผู้ปฏิบัตติามแผน 
การด าเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น 

- เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่
รับผิดชอบ 

ทั่วไป 
วิชาการ 

พนักงานเทศบาล
สายงานผู้ปฏิบัต ิ
ทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่

ละหลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2563 

พนักงานเทศบาลสายงาน
ผู้ปฏิบัตมิคีวามรู้และ
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- ส่วนราชการอื่น 
-หน่วยงานภายนอก 

 2.3 โครงการคณุธรรมและ
จริยธรรมบุคลากรเทศบาล
ต าบลท่าข้าม 

- เพื่อปลูกฝังพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลให้มี
ความรู้คู่คณุธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ 
สุจรติในการปฏิบตัิงาน 

ทุกระดับ ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง 
ทุกคน 

200,000 ปีงบประมาณ 
2563 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างทุกคนมี
คุณธรรมและจรยิธรรมใน
การปฏิบัติงาน  

- ส านักลัดเทศบาล 

 2.4 โครงการอบรมการ
เสรมิสร้างการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติงาน 

- เพื่อปลูกฝังพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลให้มี 
ความซื่อสัตย์ สุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง 
ทุกคน 

200,000 ปีงบประมาณ 
2563 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างทุกคนมี
คุณธรรมและจรยิธรรม 
ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน  

- ส านักลัดเทศบาล 
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วิธีการพัฒนา โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รบ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ ประเภท จ านวน 

3. การศึกษาหรือ
ดูงาน 

3.1 โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
เทศบาลต าบลท่าข้าม 

- เพื่อน าความรู้ที่ไดม้า
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง 
ทุกคน 

300,000 ปีงบประมาณ 
2563 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างได้รับ
วิสัยทัศน์ใหม่และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ส านักปลัดเทศบาล 

4. การประชุมเชิง
ปฏิบัติหรือการ
สัมมนา 

4.1 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
ส านักปลดัเทศบาล 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
สังกัดส านัก
ปลัดเทศบาล 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2563 

บุคลากรในสังกัดส านัก
ปลัดเทศบาล มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ี
ด าเนินการ 

 4.2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
กองคลัง 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
สังกัดกองคลัง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2563 

บุคลากรในสังกัดกองคลัง 
มีความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ี
ด าเนินการ 

 4.3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
กองช่าง 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
สังกัดกองช่าง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2563 

บุคลากรในสังกัดกองช่าง 
มีความรู้ ความเขา้ใจใน
การปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ี
ด าเนินการ 

 4.4 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
สังกัดกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2563 

บุคลากรในสังกัดกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มคีวามรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ี
ด าเนินการ 
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วิธีการพัฒนา โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รบ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ ประเภท จ านวน 

 4.5 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรกอง
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
สังกัดกองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
2563 

บุคลากรในสังกัดกอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ี
ด าเนินการ 

5. การสอนงาน
การให้ค าปรึกษา
หรือวิธีการอื่น 

5.1 โครงการอื่นๆ ที่
สามารถก าหนดได้ภายหลัง
ตามความจ าเป็นและ
สถานการณ ์

- เพื่อรองรับนโยบายที่
ได้รับมอบหมาย 

ทุกระดับ พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
สังกัดส านัก
ปลัดเทศบาล 

- ปีงบประมาณ 
2563 

- - 
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รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง 
 

 

ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 

1 ความรู้ในด้านบญัช ี ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้าน
บัญชี รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี  ตลอดจนการ
พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านบัญชีให้มีประสิทธิภาพ  

2 ความรู้ในการเป็นผูต้รวจสอบ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนของการเป็นผู้
ตรวจสอบ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ตรวจสอบ  
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3 ความรู้ในด้านงบประมาณ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้าน
งบประมาณ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ  
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  

4 ความรู้ในด้านการเงิน ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้าน
การเงิน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน  ตลอดจน
การพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ  

5 ความรู้ในด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง
กับงาน HRD  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านHRDให้มี
ประสิทธิภาพ  

6 ความรู้ในงานด้านระบบ
สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน
บุคคล 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานบุคคล (HRIS) รวมทั้งการตอบขอ้ซักถามในประเด็นต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับงาน HRIS   ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้าน HRIS 

7 ความรู้ในด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเดน็ต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง
กับงาน HRM  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้าน HRM ใหม้ี
ประสิทธิภาพ  

8 ความรู้ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงาน 
IT   ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการท างานด้าน IT ใหม้ีประสิทธิภาพ  

9 ความรู้ในด้านการตรวจสอบ
ภายใน 

ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการท างานในด้านการตรวจสอบภายใน 
รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
การพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ  

10 ความรู้ในด้านกฎหมาย ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบข้อบังคับ และมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย  
รวมทั้งการตอบข้อซักถามและใหค้ าปรึกษาแนะน าในประเด็นต่าง ๆ  โดยอ้างอิงถึง
กฎหมายที่เกีย่วข้องได้  

11 ความรู้ในด้านจดัซื้อจัดจ้าง ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้านงาน
จัดซื้อ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ ตลอดจนการ
พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ  
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ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง ค ำนิยำม 

12 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/
ข้อบังคับของทางราชการ 

ความเข้าใจในระเบียบ ค าสั่ง ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถตอบข้อซักถาม
และให้ค าแนะน ากับผู้อื่นเกีย่วกับระเบียบ ค าสั่ง และ/หรือสัญญาทีเ่กี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจนตรงประเด็น  

13 การให้ค าปรึกษา ความเข้าใจในความต้องการหรือความคาดหวัง และปัญหาทีเ่กิดขึ้นของผู้อื่น รวมถึงการให้
ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้อื่นถึงแนวทางหรือทางเลือกในการแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้น 

14 การแก้ไขปัญหาตดัสินใจ การสามารถประเมินสถานการณ์ คาดคะเนและวเิคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
การมองการณ์ไกลก่อนการตดัสินใจใด ๆ เพื่อให้การตดัสินใจและการแก้ไขปัญหาได้
เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกดิขึ้น เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ 

15 ความเป็นผู้น า  
 

ความรับผิดชอบผลงานท่ีเกิดขึ้นของทีมงาน และน าเสนอความคิดเห็นของตนแก่สมาชิกใน
ทีม รวมทั้งกระตุ้นให้ทีมงานแสดงออกถึงความเป็นผู้น าและพร้อมทีจ่ะน าเสนอความคิดเห็น
ของตนแก่สมาชิกในทีม   

16  ทักษะการสอนงานและ 
พัฒนางาน 
 (Coaching  
Development Skills) 

การก าหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการจากการสอนงาน รวมทั้งสอนงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอนงานท่ีก าหนดขึ้นโดยพจิารณาจากความแตกต่างของผู้ถูก
สอนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเทคนิคการสอนงานใหม่ๆ ให้
เหมาะสมและบรรลุผลส าเร็จของงานรวมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะการท างานของ
ตนเองและผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง 

17 ทักษะในการน าเสนองาน ความสามารถในการน าเสนอข้อมลูหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับกลุม่ผู้ฟังในระดับที่
แตกต่างกัน รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้สื่อ เครื่องมือ และอปุกรณ์ตา่ง ๆ เพื่อ
ประกอบการน าเสนองานได้อย่างเหมาะสม 

18 การบริหารทรัพยากร การวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่และการคาดการณ์ถึงทรัพยากรที่จ าเปน็จะต้องน ามาใช้ใน
กิจกรรม หรือโครงการที่ก าหนดขึน้ โดยการวางแผนเพื่อจัดสรรและใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

19 ทักษะในการค านวณ ความรู้และความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการค านวณข้อมลู รวมทั้งความสามารถใน
การค านวณและวเิคราะห์ข้อมูลออกเป็นประเด็นย่อยๆ   ตลอดจนการน าข้อมูลที่ค านวณ
ได้มาใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์และหาแนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาต่อไปได้ 

20 ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร ์

ความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และการสร้างรูปแบบของ
แบบฟอร์ม เอกสาร และรายงานตา่ง ๆ ได้ รวมถึงการดึงฐานข้อมูลจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานอ่ืน ๆ ต่อไปได ้

21 ทักษะในด้านการเงิน การคาดการณ์และบริหารการเงินของหน่วยงานหรือทีมงาน รวมถึงการควบคุมดูแลการใช้
เงินให้เกิดประโยชน์และเป็นตามงบประมาณที่จัดสรรไว ้

22 การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล 

 การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวมหรือค้นหาข้อมูล รวมทั้ง
การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการค้นหาและจดัเก็บข้อมูล  ตลอดจน
การวิเคราะห์หาข้อสรุปจากข้อมลูที่รวบรวมได้อย่างเป็นระบบ 

23 ทักษะในการใช้ภาษา ความสามารถในการเลือกใช้ค าพูดและส านวนภาษาในการน าเสนองานให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้ศัพท์เทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับสาย
งานของตนและสายอื่น ๆ ได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม 

24 การบริหารงานส านักงาน/
ธุรการ 

ความสามารถในการจดัหา จดัเตรยีม เก็บและบ ารุงรักษาข้อมลู เอกสาร และอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนความต้องการขององค์กรและหน่วยงานได้ 
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ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง ค ำนิยำม 

25 การบริหารโครงการ  การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีใช้ในโครงการ  รวมทั้ง
การน าแผนปฏิบัติการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ (Implementation Plan)  ตลอดจนการ
ติดตามและประเมินผลความส าเรจ็ของโครงการ 
 

26 การวิเคราะห์ทางสถิต ิ ความสามารถในการก าหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานในการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 
รวมทั้งสามารถน าสถติิที่เหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ตลอดจนสามารถแปล
และสรุปผลข้อมลูจากการวเิคราะห์ด้วยหลักการทางสถิต ิ

27 ทักษะด้านชุมชนสัมพันธ ์
 

การวางแผนและก าหนดขั้นตอนการพัฒนาโครงการ เพื่อก่อให้เกิดสงัคมภายในโครงการที่
มีความอบอุ่น เข็มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนดูแลในเรื่องความปลอดภยัและ
ความเรยีบร้อยใหส้อดคล้องต่อสภาวการณต์่างๆ ท่ีมีการเปลีย่นแปลง พร้อมทั้งการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี เพ่ือก่อให้เกดิความร่วมมือระหว่างองค์การกับสมาชิกโครงการเป็นอย่างด ี

28 ทักษะการบริหารงานจัดซื้อจดั
จ้าง 

การอธิบายได้ถึงแนวคิด หลักการ และขั้นตอนการท างานในด้านงานจัดซื้อ รวมทั้งการ
บริหารจดัการกระบวนการจัดซื้อให้มีความถูกต้องทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ ราคา 
ระยะเวลา และแหล่งผู้ขาย ตลอดจนการปรับปรุงขั้นตอนงานจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

29 ทักษะการติดต่อประสานงาน การติดต่อเพื่อรับและส่งข้อมลู ข่าวสาร หรืองานกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้
ถูกต้องครบถ้วนทันตามเวลาที่ก าหนด รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารและให้ค าแนะน าแก่
ผู้อื่นถึงเทคนิคหรือวิธีการติดต่อสือ่สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

30 ทักษะด้านเลขานุการ ความสามารถในการจดัพิมพ์เอกสาร จดหมายโต้ตอบ  อ านวยความสะดวกให้แกผู่้บริหาร
ขององค์การและผู้มาติดต่องาน ตลอดจนช่วยแก้ไขปญัหาอุปสรรคในการบริหารจัดการให้
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรืน่  

31 ความละเอียดรอบคอบ ความสามารถในการวางแผนงาน และการวเิคราะห์ถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกดิขึ้น
ไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบข้อมลูและรายละเอยีดต่าง ๆ ทั้ง
ของตนเองและผู้อื่นได ้

32 มนุษยส์ัมพันธ์ ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีใหเ้กิดขึ้นกับบคุคลต่าง ๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์การ เพื่อเป้าหมายในการท างานร่วมกันและเพื่อผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานและองค์การ 

33 การควบคุมอารมณ์และ
บุคลิกภาพ 

ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคมุอารมณ์และบุคลิกภาพท่ีแสดงออกได้
อย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของผู้อื่นได้ในสถานการณ์หรือเหตกุารณ์ที่แตกต่างกันไป 

34 ความคิดสร้างสรรค ์ 
 

การน าเสนอความคิดริเริ่มเพื่อสร้างสรรค์งานใหม่ๆ   ซึ่งน าไปสู่การออกแบบผลงานท่ีมี
ความแปลกใหม่ ทันยุคสมยัเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและการขาย รวมถึงการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์การ 

35 ความคิดเชิงกลยุทธ์ ความเข้าใจในทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของหน่วยงานและองคก์าร พร้อมทั้ง
ความสามารถในการวางแผนการด าเนินงาน และด าเนินงานใหส้อดคล้องและรองรับกับกล
ยุทธ์ทั้งของหน่วยงานและองค์การ 
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ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 

36 ความคิดเชิงวิเคราะห ์ 
 

ความเข้าใจในการก าหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
มีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห์ และแยกแยะแจกแจงข้อมูลออกเป็นปัจจัยย่อย ๆ 
เช่น สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ และผู้ที่เกีย่วข้อง เป็นต้น ได้อย่างเป็นระบบ 

37 การเรยีนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

การตื่นตัวต่อการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีความรู้และเพิ่มขีด
ความสามารถให้แก่ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

38 จิตส านึกด้านบริการ การให้ความส าคัญกับลูกค้าท้ังภายในและภายนอก โดยตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่ด ี

39 ความน่าเชื่อถือได ้ ความสามารถในการรับผดิชอบงานท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จ รวมทั้ง
ความสามารถในการตรวจสอบ สบืค้น และค้นหาข้อมลูและรายละเอียดต่าง ๆ 
เพื่อท่ีจะให้ได้ข้อมลูที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรงประเด็นแกผู่้อื่นทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ 

40 จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพและความปลอดภัย 

การตระหนักในความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน โดยปฏิบัติให้
เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีการทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด 
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          งบประมาณในการด าเนินงาน 
 
 

  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาบุคลากร เทศบาลต าบลท่าข้าม จัดสรรงบประมาณซึ่ง
ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยค านึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนา
พนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  โดยในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของเทศบาลต าบลท่าข้าม ได้ตั้งงบประมาณ
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของแต่ละแผนงาน ดังนี้ 
 

1. โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินการ ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ตั้งไว้ 200,000 บาท 

2. โครงการคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรเทศบาลต าบลท่าข้าม แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานทั่วไป งบด าเนินการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ตั้งไว้ 200,000 บาท 

3. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าข้าม  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ตั้งไว้ 300,000 บาท 

4. โครงการอบรมการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ตั้งไว้ 200,000 บาท 

5. ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานบริหารงานคลัง งบ
ด าเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ตั้งไว้ 100,000 
บาท 

6. ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานบริหารงานศึกษา งบ
ด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ตั้งไว้ 
40,000 บาท 

7. ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ตั้งไว้ 20,000 บาท 

8. ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานบริหารงานทั่ วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ตั้งไว้ 40,000 บาท 
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          การติดตามและประเมินผล 
 
 
 

  เทศบาลต าบลท่าข้าม ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
และบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าข้าม โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการพัฒนาเทศบาลและ
บุคลากร ดังนี้ 

  คณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย 
1. นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม    เป็นประธานกรรมการ 
2. ปลัดเทศบาลเทศบาลต าบลท่าข้าม   เป็นกรรมการ 
3. รองปลัดเทศบาลต าบลท่าข้าม    เป็นกรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองคลัง     เป็นกรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองช่าง     เป็นกรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ   เป็นกรรมการ 
7. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ    เป็นกรรมการ 
8. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    เป็นเลขานุการ 

 

ให้คณะกรรมการ ฯ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ก าหนด
วิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการด้านอื่นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผลการ
ติดตามประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม  

   
     ตัวช้ีวัดและข้อเสนอระดับเป้าหมาย 
 

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2563 ในการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล 
2. ระดับความโปร่งใสในภาพรวมของเทศบาลต าบลท่าข้ามพัฒนาดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 ในปี    

พ.ศ. 2563 เทียบกับปี พ.ศ. 2561 
3. ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการท างานของเทศบาลต าบลท่าข้ามพัฒนาสูงขึ้นมากกว่าร้อย

ละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการที่โปร่งใสและเป็นธรรมของเทศบาลต าบลท่าข้าม

พัฒนาสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
5. ร้อยละของบุคลากรในเทศบาลต าบลท่าข้ามที่เข้าใจและประยุกต์หลักคุณธรรม จริยธรรม          

ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนบุคลากรที่สุ่ม
ทดลอง 

6. ระดับความพึงพอใจของผู้มาปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานที่เพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าร้อย
ละ 60 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
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