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1. หลักการและเหตุผล
การพัฒ นาองค กรใหเ ปนองคกรที่มีศักยภาพ สามารถแขงขันได ทั้งในระดับพื้ นที่ และระดั บ
สากล เป น สิ่ ง ที่ มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง ในป จ จุ บั น ซึ่ ง เป น ยุ ค แห ง การแข ง ขั น ไร พ รมแดน (Globalization)
โดยต อ งอาศั ย ความรู ความสามารถของบุ ค ลากร องค ค วามรู แ ละการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ต ามหลั ก
ธรรมาภิบาล ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหองคกรมีการพัฒนาสูความเปนเลิศได
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชี ยงใหม เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน กําหนดให
เทศบาลมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล กอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพื่อใหรู
ระเบียบแบบแผนของทางราชการหลักและวิธีปฏิบัติราชการบทบาทและหนาที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบ
ประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมวลและแนวทางปฏิบัติต นเพื่อเปนพนักงานเทศบาลที่ ดีโดย
เทศบาลตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม (ก.ท.จ.)
กําหนดเชนการพัฒนาดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรม
ทางไกลหรือการพัฒนาตนเองก็ไดหากเทศบาลมีความประสงคจะพัฒนาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับความจําเปนใน
การพั ฒ นาของแต ล ะเทศบาลก็ ให กระทํ า ไดทั้งนี้เทศบาลที่จ ะดําเนิน การจะตองใชห ลักสูตรที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนดเปนหลักสูตรหลักและเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเปนที่เทศบาลพิจารณาเห็นวามีความ
เหมาะสมการพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ใหเทศบาลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนา
อื่นๆ ได และอาจกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) สํานักงานคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) เทศบาลตนสังกัดหรือสํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) รวมกับ
เทศบาลต น สั ง กั ด หรื อ เทศบาลต น สั ง กั ด ร ว มกั บ ส ว นราชการอื่ น หรื อ ภาคเอกชนก็ ไ ด แ ละตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหมดังกลาว กําหนดใหเทศบาลจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มพูนความรูทักษะทัศนคติที่ดีคุณธรรมและจริยธรรมอันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนา
พนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนดโดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาลมีระยะเวลา 3 ปตามกรอบของแผนอัตรากําลังของเทศบาลนั้น ๆ
เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาวเทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลประจําปงบประมาณ 2564– 2566 ขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรและเปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหารอีกทั้งยังเปนการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทักษะทัศนคติที่ดีคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อีกทางหนึ่งดวย
2. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540, หนา 154) ไดใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรวาเปน
การดําเนินการใหบุคลากรในหนวยงานไดมีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติหรืองานที่จะปฏิบัติ หรือ
ใหมีความรูความสามารถสูงขึ้น ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรนั้นปกติจะมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือเพื่อใหบุคลากร
มีความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติและเพิ่มพูนความรูสึกนึกคิดที่ดีตอการปฏิบัติงานใหสูงขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพ
สมาน รังสิโยกฤษฎ (2544, หนา 83) กลาววา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดําเนินการ
เกี่ยวกับการสงเสริมใหบุคคลมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการทํางานที่ดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการงาน
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อัน จะเปน ผลใหการปฏิบั ติงานมี ประสิทธิภ าพดียิ่งขึ้น การพัฒ นาบุคคลเปนกระบวนการที่จ ะเสริมสรางและ
เปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในดานตาง ๆ เชน ความรูความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติที่ดี และวิธีในการทํางาน
อันจะนําวิธีไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน
เคนนีและรายด (Kenney & Ried, 1986, p. 3) กลาววา การพัฒนาบุคลากรเปนวิธีการตาง ๆ
ที่ดําเนินการเพื่อใหผูที่ไดรับการบรรจุเขาทํางานในองคกรนั้นอยูแลวไดมีความรู ความเขาใจสามารถทํางานใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดอยางเต็มที่
โดยสรุปแลว การพัฒนาบุคลากร คือการ ดําเนินการเพื่อใหบุคลากร ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถ เพื่อใหเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติหนาที่ราชการ
3. วัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
3.1 เพื่อพัฒนาพนักงานเทศบาล ใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงมั่นที่จะเปนคนดี มีจิตสํานึกในการ
พัฒนาตนเองเพื่อใหรูวิธีคิดอยางมีระบบ รู วิธีคิดที่ถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual Skills)
เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
3.2 เพื่อพัฒนาพนักงานเทศบาล ใหมีสมรรถนะดานมนุษย มุงมั่นที่จะเขาใจและตระหนักรูในคุณคาของ
ตนเองและคุณคาของผูอื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิผล
3.3 เพื่อพัฒนาพนักงานเทศบาล ใหมีสมรรถนะดานงาน มุงมั่นที่จะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตร การพั ฒ นาของเทศบาลตํ า บลบานแหวน ยุทธศาสตรการพัฒ นาอําเภอและโครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตรของจังหวัด เพื่อใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและ
ยุทธศาสตรของกระทรวงมหาดไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
หน ว ยงานต า ง ๆ ที่ ให ความร ว มมื อและประสานงานขับ เคลื่อนยุ ทธศาสตรใ นสว นราชการตาง ๆ ได อยางมี
ประสิทธิผล
4. เปาหมายในการพัฒนา
4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
บุ ค ลากรได รั บ การพั ฒ นาการเพิ่ ม พู น ความรู ความสามารถ ทั ก ษะ คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในป 2564 – 2566 ไมนอยกวารอยละ 90 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด
4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากร มีความรู ความชํานาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในปงบประมาณ 2564 -2566 เพิ่มขึ้นรอยละ 90 จากจํานวนพนักงานที่ไดรับการพัฒนา
4.3 เปาหมายเชิงประโยชน
เทศบาลตํ า บลบ า นแหวน มี บุคลากรที่ มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติ งาน และ
ผลักดันใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลบานแหวนบรรลุตามเปาหมาย
5. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
เทศบาลตําบลบานแหวน ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (2564-2566)
และแผนพัฒนาบุคลากร ตามคําสั่งเทศบาลตําบลบานแหวน ที่ 503/2563 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
ประกอบดวย
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1. นายกเทศมนตรี
2. ปลัดเทศบาล
3. รองปลัดเทศบาล
4. ผูอํานวยการกองคลัง
5. ผูอํานวยการกองชาง
6. ผูอํานวยการกองการศึกษา
7. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
8. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
9. หัวหนาฝายอํานวยการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยเลขานุการ
10. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ผูชวยเลขานุการ
โดยคณะกรรมการดังกลาวขางตน รวมพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของบุคลากร
ในสังกัดใหครอบคลุม ดังนี้
5.1 กําหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาวิธีการพัฒนาระยะเวลาและงบประมาณใน
การพัฒนาพนักงานเทศบาลใหมีความสอดคลองกับตําแหนงและระดับตําแหนงในแตละสายงานที่ดํารงอยูตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป
5.2 พิจารณาหลักสูตร ที่บุคลากรในสังกัดตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถในหลักสูตร
ใดหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรอยางนอยปละ 1 ครั้งหรือตามที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นสมควรอาจประกอบดวย
(1) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
(4) หลักสูตรดานการบริหาร
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
5.3 พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากรวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความจําเปนและความ
เหมาะสม อาจประกอบดวย
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝกอบรม
(3) การศึกษาหรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา
(5) การสอนงานการใหคําปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
5.4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการพัฒนาในแตละหลักสูตร หรือแตละวิธีการ
สําหรับการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามแผนการพัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมโดยคํานึงถึงความประหยัดคุมคา
เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
5.5 พิจารณากําหนดแนวทางการพัฒ นาใหครอบคลุ มสมรรถนะหลักที่จํ าเป นตอการปฏิบั ติ
ราชการใหกับบุคลากรในสังกัด อยางนอยควรประกอบดวย
(1) การมุงผลสัมฤทธิ์
(2) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
(3) ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
(4) การบริการเปนเลิศ
(5) การทํางานเปนทีม
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5.6 พิจารณาจัดการเรียนรูในองคกร KM (Knowledge Management) ในเทศบาลตําบล
บานแหวน เพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (learning organization) ในทุกวาระทุกโอกาส เพื่อสืบคนหา
ความรูใหม ๆ ในตัวบุคลากร และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
5.7 พิจารณาจัดการเรื่องนโยบายการพัฒนาบุคลากรในเทศบาลตําบลบานแหวน เพื่อใหเปน
แนวทางในการพั ฒ นาด า นบริ ห ารบุ คคล แนวทางกิ จ กรรม การกระทํา หรื อการเลือกตัดสิ น ใจของเทศบาล
เพื่อชี้นํ าใหมีกิจ กรรมหรื อการกระทํ าตา ง ๆ เกิดขึ้น เพื่อใหบ รรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว โดยมีการวางแผน
การจั ด ทํ า โครงการ วิ ธี ก ารบริ ห ารหรื อ กระบวนการดํ า เนิ น งาน ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง
ด ว ยวิ ธี ป ฏิ บัติ งานที่ ถู กต อ ง เหมาะสม สอดคล อ งกั บ สภาพความเป น จริ ง และความต อ งการของประชาชน
ผูใชบริการในแตละเรื่อง
6. ขั้นตอน ในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
6.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
6.1.2 ประชุมคณะกรรมการฯ ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร กําหนด
เปาหมาย แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ของเทศบาลตําบลบานแหวน
6.1.3 เพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ของเทศบาลตําบลบานแหวน และ
สงคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาปรับแตงรางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
6.1.4 จัดสงแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหมใหความเห็นชอบ พรอมแผนอัตรากําลัง 3 ป
6.1.5 ประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร และจัดสงแผนใหอําเภอ และจังหวัด และสวน
ราชการในสังกัดตามสมควร
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แนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลตําบลบานแหวน
Input

Process

• วิสัยทัศน พันธกิจ
เทศบาลตําบลบาน
แหวน

 วิเคราะห
ยุทธศาสตร
เทศบาล

• นโยบายการพัฒนา
พนักงานเทศบาล

 วิเคราะหSWOT
สภาพแวดลอม
ภายใน ภายนอก

• การพัฒนาแผนงาน
• เปาหมายของเทศบาล
ประจําป 2564 2566
• บทบาท อํานาจหนาที่
ของ เทศบาลตําบล
บานแหวน
• ผลการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน
เทศบาล ประจําป

Output

Outcome

• แผนพัฒนา
บุคลากร
เทศบาลตําบล
บานแหวน
ประจําป
งบประมาณ
2564 -2566

 พนักงานเทศบาล
สังกัดเทศบาล
ตําบลบานแหวน
ไดรับการพัฒนา
ตามแผนฯ

 กําหนดเปาหมาย
การพัฒนา
พนักงานเทศบาล

Impact

 กําหนด
รายละเอียด
แผนงาน โครงการ
ตัวชี้วัด
การติดตาม และ
การประเมินผล

• พนักงานเทศบาล
ทุกระดับมี
สมรรถนะดานการ
ปฏิบัติงาน
• พนักงานเทศบาล
ทุกระดับบริการ
ประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเทศบาล

กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาพนักงานเทศบาลใหสอดคลองกับ
สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลเพื่อรองรับความกาวหนาในสายงาน
กลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
ทุกระดับ
กลยุทธที่ 4 จัดสวัสดิการพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตพนักงาน

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาพนักงานเทศบาลใหเปนคนดี

กลยุทธที่ 1 พัฒนาพนักงานเทศบาลใหเปนคนมี
ความรูคูความดี
กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหพนักงานเทศบาลมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
กลยุทธที่ 3 สงเสริมใหพนักงานเทศบาลปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ 3
กลยุทธที่ 1 พัฒนาพนักงานเทศบาลทุกระดับ ให
การพัฒนาพนักงานเทศบาลทุกระดับเปนผูนําการ ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองคกร ใน
เปลี่ยนแปลง
อนาคต
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพัฒนาใหพนักงานเทศบาล
รวมมือกับเครือขาย หนวยงานรัฐ เอกชน และภาพ
ประชาชน
กลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒนาใหพนักงานเทศบาล
นําความรูที่ไดรับจากการอบรมมาปฏิบัติจริง
กลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒนาใหพนักงานเทศบาล
พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ 4
การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและรวมกันพัฒนา

กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหพนักงานเทศบาลยอมรับใน
ผลงานของคนอื่นและปรับปรุงแกไขในผลงานของตน
กลยุทธที่ 2 สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูรวมกัน
ภายในองคกร ทุกวาระ (KM) เพื่อเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน
กลยุทธที่ 3 สงเสริมใหพนักงานเทศบาลนําความรูที่มี
แบงปนใหกับพนักงานเทศบาลรวมกัน
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นโยบายและกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. นโยบายดานโครงสรางการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล
1. ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสม กับภารกิจ
2. จัดทําแผนผังเสนทางความกาวหนาใหกับพนักงาน
3. สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน
4. สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ในทุกสวนราชการ
5. จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดิการใหกับบุคลากรเพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางาน
6. ยึดประชาชนเปนศูนย กลางในการทํางานและบริการ
7. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง ตามหลักธรรมาภิบาล
2. นโยบายดานการบริหาร
1. กระจายอํานาจไปสูผูบริหารระดับหัวหนางาน ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาในระดับตน
2. มีการกําหนดแผลกลยุทธเพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานใหเปนไปตามแผนงาน และทิศทางที่
วางไว
3. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่กําหนดไว
4. มีการบริหารจัดการมุงสูคุณภาพดวยความมุงมั่น รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพใหมีความ
คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
5. มีการติดตามและประเมินผลดวยการประชุมคณะกรรมการกองเพื่อรับทราบปญหา/อุปสรรคและ
ปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง
3. นโยบายดานอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลัง
1. การบริหารกําลังคนใหสอดคลองกับความจําเปนตามพันธกิจ
2. การพัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใชกําลังคน
3. การพัฒนาผลิตภาพและความคุมคาของกําลังคน
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารกําลังคน
4. นโยบายดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู
1. สรางความรูและความเขาใจใหกับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณคาของการจัดการความรู
2. สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององคกรที่เอื้อตอการแบงปนและถายทอดความรูระหวาง
บุคลากรอยางตอเนื่อง
3. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบจัดการความรู เพื่อใหบุคลากรสามารถเขาถึงองคความรูตางๆ ของ
องคกรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. นโยบายดานภาระงาน
1. มีการกําหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอยางชัดเจน
2. มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของทุกงาน
3. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทําความเขาใจถึงภาระงานรวมกันอยางสม่ําเสมอโดยทุกงานจะตองมี
การประชุมบุคลากรภายในเพื่อเปนการรายงานผลการดําเนินงาน การแกไขปญหาอุปสรรคและปรับปรุงภาระ
งานประจําทุกเดือน
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6. นโยบายดานระบบสารสนเทศ
1. ใหทุกงานในกองใชขอมูลเพื่อวิเคราะหงานจากแหลงขอมูลเดียวกัน
2. ใหทุกงานจัดทําฐานขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรในภารกิจของงานนั้นๆ และหาแนวทางในการ
เชื่อมโยงขอมูลเพื่อใชรวมกัน
3. ใหมีการปรับปรุงฐานขอมูลที่รับผิดชอบใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ
7. นโยบายดานการมีสวนรวมในการบริหาร
1. มีการประชุมหัวหนางานกับผูอํานวยการกองเพื่อเปนการรายงานผลติดตาม และรวมแกไขปญหา
อุปสรรค ตลอดจนรวมใหขอเสนอแนะตอการบริหารของหนวยงานเปนประจํา
2. ทุกงานมีการประชุมงาน เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานรวมกัน
3. สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม
4. สงเสริมมาตรการการมีสวนรวมในการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
5. สงเสริมและสนับสนุนการสรางและใชองคความรูในกระบวนการทํางาน เพื่อบุคลากรพัฒนาทักษา
และความชํานาญในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามพันธกิจขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเอง
8. นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. มีการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่องดวยการสงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร
2. สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
3. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งดานทักษะวิชาการและการรอบรูและนําผลมาเปน
แนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
8. นโยบายดานการเงินและงบประมาณ
1. มีการจัดทําแผนการใชเงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและสอดคลองกับภารกิจของกอง และใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจําป
2. มีการจัดทําสรุปรายงานการใชจายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดประจําเดือน
เวียนใหบุคลากรไดทราบทุกเดือน
3. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไประบบการบริหารและ
จัดการตามระบบบัญชีมาใช
4. มีการมอบหมายใหบุคลากรมีสวนรวมรับผิดชอบและปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
9. นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของทองถิ่น
2. จัดทําแผนกิจกรรม/โครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. ดําเนินการใหผูบริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่นําไปสู
การสรางสรรค รวมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
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8. ปญหาและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล
การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ
สําหรับองคกร ซึ่งชวยผูบริหารกําหนด จุดแข็ง และ จุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและ
อุ ป สรรคจากสภาพแวดล อ มภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากป จ จั ย ต า ง ๆ ต อ การทํ า งานขององค ก ร
การวิเคราะห SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ เพื่อให ผูบริหารรูจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และอุปสรรคขององคกร ซึ่งจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไมหลงทาง นอกจากนี้ยัง
บอกไดวาองคกรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปาหมายไดดีหรือไม มั่นใจไดอยางไรวาระบบการ ทํางานในองคกรยังมี
ประสิทธิภาพอยู มีจุดออนที่จะตองปรับปรุงอยางไร ซึ่งการวิเคราะหสภาวะแวดลอม SWOT Analysis มีปจจัย
ที่ควรนํามาพิจารณา 2 สวน ดังนี้
1. ปจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ไดแก
1.1 S มาจาก Strengths
หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานกําลังคน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต จุดแข็งดาน
ทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ
1.2 W มาจาก Weaknesses
หมายถึ ง จุ ด ด อ ยหรื อ จุ ด อ อ น ซึ่ ง เป น ผลมาจากป จ จั ย ภายใน เป น ป ญ หาหรื อ
ขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น
2. ปจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ไดแก
2.1 O มาจาก Opportunities
หมายถึ ง โอกาส เป น ผลจากการที่ ส ภาพแวดล อ ม ภายนอกขององค ก รเอื้ อ
ประโยชนหรือสงเสริมการ ดําเนินงานนขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน ผูบริหารที่ดีจะตองเสาะ แสวงหา
โอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น
2.2 T มาจาก Threats
หมายถึง อุปสรรค เปนขอจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก ซึ่งการบริหาร
จําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ที่เกิดขึ้นใหไดจริง
วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลตําบลบานแหวน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จุดแข็ง S
บุคลากรมีบานพักอยูบริเวรทองที่เดียวกัน
บุคลากรมีจิตบริการ
บุคลากรมีความสมานฉันทภายในองคกร
ผูบ ริการปกครองแบบครอบครัว
สภาพแวดลอมเหมาะสมและบรรยากาศดี
รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
บุคลากรรุนใหมยอมรับการเปลีย่ นแปลง

1.
2.
3.
4.
5.
6.

จุดออน W
ขาดฐานขอมูลที่ยอมรับนานับถือ
ทํางานแทนกันไมได
ขาดการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านอย า งมี
ประสิทธิภาพ
บุคลากรขาดทักษะในการทํางาน
ขาดการวางแผนในการพัฒนาองคกร
ขาดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
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จุดแข็ง(ตอ) S
8. มีวัสดุ ครุภัณฑ อาคารสถานที่ เครื่องอํานวย
ความสะดวกทั่วถึง
9. ขอบเขตการทํางานมีความชัดเจน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โอกาส O
เทศบาลตํ า บลบ า นแหวน ให โ อกาสในการ
พัฒนาตนเองดานการปฏิบัติงาน
มีระบบสารสนเทศที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน
มี อิ ส ระในการแสดงความคิ ด เห็ น และเป ด
โอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม
เทศบาลตําบลบานแหวน ใหความสําคัญตอ
งานการเจาหนาที่
ไดรับความรวมมือจากหนวยงานนอกอยางดี
เทศบาลตําบลบานแหวนไดใหสวัสดิการแก
พนักงานตามสิทธิขั้นพื้นฐาน

จุดออน(ตอ) W

ในองคกร
7. บุคลากรขาดความกระตือรือรนในการเรียนรู
และพัฒนางาน
อุปสรรค/ขอจํากัด T
1. บุคลากรภายนอกงานการเจาหนาที่ไมเขาใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานการเจาหนาที่
2. นโยบายรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง
3. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซอม
ไม มี ค วามชั ด เจน ขาดแนวทางในการ
ดําเนินการที่ถูกตอง

การกําหนดสมรรถนะเพื่อใชในการพัฒนา
1. เทศบาลตําบลบานแหวน ไดยึดหลักสมรรถนะหลักที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ ของ
บุคลากรทุกระดับ ชั้น มากํา หนดเปน สมรรถนะเพื่อการพัฒ นาบุคลากรในสังกัด ซึ่งเทศบาลตํ าบลบานแหวน
ไดประกาศใชเปนตัวกําหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุกๆ 6 เดือน ดังนี้
 การมุงผลสัมฤทธิ์
 การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
 ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
 การบริการเปนเลิศ
 การทํางานเปนทีม
2. ตําแหน ง บริ หารงานท องถิ่น และอํา นวยการท องถิ่น เปนสายงานของผู บริห าร เทศบาล
ตําบลบานแหวน ไดกําหนด แนวทางสําหรับการพัฒนาเพื่อทําหนาที่ผูบริหารที่ดีในปจจุบันและอนาคต พรอมกับ
เตรียมกาวขึ้นเปนผูบริหารระดับมืออาชีพ ดังนี้
 การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
 ความสามารถในการเปนผูนํา
 ความสามารถในการพัฒนาคน
 การคิดเชิงกลยุทธ
3. ตําแหนงอื่น ที่นอกเหนือจากสายงานผูบริหารทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น เทศบาลตําบล
บานแหวน ไดกําหนดสมรรถนะประจําสายงาน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและระดับที่ดํารงตําแหนงอยู,
ตามสายงานประจําของแตละตําแหนง ยกเวน ลูกจางประจํา และพนักงานจางบางตําแหนง ซึ่งเปนไปตาม
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ประกาศของเทศบาลตําบลบานแหวน ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป และตองดําเนินการทุก
6 เดือน เชนกัน
9. การจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคล
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทางที่
จะชวยใหบุคลากรในหนวยงานสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายในสายอาชีพของตนโดยมีวัตถุประสงค
หลักในการพัฒนาจุดออน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหนวยงานแผนพัฒนา
รายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ วา IDP จึงเปนแผนสําหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมใหมีคุณสมบัติ
ความสามารถ และศักยภาพในการทํางานสําหรับตําแหนงที่สูงขึ้นตอไปในอนาคตหรือตามเสนทางความกาวหนา
ในสายอาชีพ (Career Path) ทีเ่ ทศบาลตําบลบานแหวนกําหนดขึ้น
ดังนั้น IDP จึงไมใชกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพื่อการ
เลื่อนตําแหนงงานหรือการปรับเงินเดือนและการใหผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ แตเมื่อไดมีการดําเนินกิจกรรม
ตามกรอบ IDP อยางเปนระบบบนเกณฑขั้นพื้นฐานของระดับความรู ความสามารถหรือสิ่งที่ผูบังคับบัญชา
คาดหวังมีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทางเปนขอผูกพันหรือขอตกลงในการเรียนรูรวมกัน IDP ก็จะเปนเครื่องมือ
สําคัญในการเชื่อมโยงความตองการของพนักงานรายบุคคลใหตอบรับหรือตอบสนองตอความตองการในระดับ
หนวยงานยอยและสงผลใหบรรลุเปาหมายขององคการได
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นารายบุ ค คลของเทศบาลตํ า บลบ า นแหวน มี เ จตนารมณ สํ า คั ญ ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงมุมมองตอระบบบริหารพนักงานเทศบาลจากเดิมที่เนนพัฒนาพนักงานเทศบาลใหมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานมาเปนการใหพนักงานเทศบาลเปนผูรูรอบ รูลึกและเปนแรงผลักดันตอความสําเร็จของเทศบาลตําบล
บานแหวน รวมทั้งใหพนักงานเทศบาลปฏิบัติงานโดยมุงเนนที่ประชาชนและสัมฤทธิผลบุคลากรเทศบาลตําบล
บานแหวน จึงตองปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิดและวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง
ใหสามารถตอบสนองตอภารกิจของหนวยงานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยมุงเนนการนําหลักสมรรถนะ
มาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อใหบุคลากรมีพื้นฐานสมรรถนะตามที่เทศบาลตําบลบาน
แหวนกําหนด
ดวยเหตุนี้เทศบาลตําบลบานแหวน จึงจําเปนตองมีการดําเนินการในเรื่องการพัฒนาบุคลากร
เปนรายบุคคลเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใหแกบุคลากรทุกระดับชั้น หากมีการดําเนินการตามกระบวนการพัฒนา
รายบุคคลอยางเปนระบบและตอเนื่องแลวบุคลากรของเทศบาลตําบลบานแหวนจะมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
สามารถปฏิบัติงานใหเ กิด ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิ จที่ ไดรับ มอบหมายอัน จะมีผลเชื่ อมโยงไปสู การประเมิน ผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น เพิ่ มค า จ า ง และค าตอบแทน ทํ า ให บุ คลากรมีข วั ญและกํ าลั ง ใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนตอเทศบาลตําบลบานแหวนยิ่งขึ้นตอไป
ดังนั้น บุคลากรทุกระดับ จําเปนตองมีความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนา
รายบุ ค คล ประกอบด ว ย ความหมายประโยชน บ ทบาทหน า ที่ ข องกลุ ม บุ ค คลที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การทํ า
แผนพัฒนารายบุคคลรวมถึงเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประกอบดวย
1. ผูบริหารระดับสูง- นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน
2. ผูบังคับบัญชาที่มีผูใตบังคับบัญชา- ปลัด หัวหนาสวนราชการ และพนักงานทุกระดับ
3. เจาหนาที่- ผูปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคล
4. องคกร - เทศบาลตําบลบานแหวน
บุคคลในแตละกลุมมีบทบาทและขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบดังตารางตอไปนี้
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กลุมบุคคล
นายกเทศมนตรีตําบล
บานแหวน

•
•
•
•

ปลัดเทศบาลตําบลบาน
แหวน หัวหนาสวน
ราชการ ผูใตบังคับบัญชา
ในแตละสายงาน ในแต
ละกอง

•
•
•
•
•
•
•

เจาหนาที่/ผูปฏิบัติหนาที่
ทรัพยากรบุคคล

•
•
•
•
•

บทบาท/ หนาที่ความรับผิดชอบ
สนับสนุนและผลักดันใหผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามที่
กําหนดขึ้น
อนุมัติใหการจัดทํา IDP เปนกระบวนการหนึ่งที่ผูบังคับบัญชาจะตอง
ปฏิบัติอยางตอเนื่องทุกป
ติดตามผลการจัดทํา IDP ระหวางผูบังคับบัญชากับบุคลากร พรอมทั้ง
การนําแผน IDP ไปใชปฏิบัติจริง
จัดสรรงบประมาณในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแตละปอยาง
ตอเนื่อง
ทําความเขาใจกับกระบวนการและวัตถุประสงคของการจัดทํา IDP
ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่กําหนดขึ้น
ประเมินขีดความสามารถของผูใตบังคับบัญชาเพื่อคนหาจุดแข็งและ
จุดออนของบุคลากรในงานที่มอบหมายใหรับผิดชอบในปจจุบัน
ทําความเขาใจถึงแหลงหรือชองทางการเรียนรูเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรเปนรายบุคคล
กําหนดแนวทางหรือชองทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร
ใหขอมูลปอนกลับแกบุคลากรถึงจุดเดนและจุดที่บุคลากรตองพัฒนา
ปรับปรุงใหดีขึ้น
ชี้ใหบุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพิ่มความรับผิดชอบมากขึ้น
มีสวนรวมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเปนจริง
ทําความเขาใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผูบังคับบัญชากําหนดขึ้น
ดวยความเต็มใจและตั้งใจ
รวมกับหัวหนาสวนราชการกําหนดแผนฯ เปาหมายและวัตถุประสงคใน
การพัฒนาตนเอง
หาวิธีการในการทําใหเปาหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่
รับผิดชอบประสบความสําเร็จ
ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรูผลการ
พัฒนาความสามารถของตนเองจากผูอื่น

การสํารวจตนเองของบุคลากรในสังกัด เริ่มจากนายกเทศบาลตําบลบานแหวน ปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ ประชุมทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสํารวจตนเอง วา หนวยงาน หัวหนาสวน
และผูใตบังคับบัญชามีบทบาทอยางไร จากนั้นใหแตละสวนราชการไปสํารวจตัวเอง โดยการทํางานรวมกันระหวาง
หัวหนาสวนราชการและลูกนอง รวมปรึกษาหารือภายในสวนราชการและใหบุคลากรประเมินตนเองสงงานการ
เจาหนาที่ตามตาราง
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หลักสูตรและตารางการพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคล
เทศบาลตําบลบานแหวน
ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566
วิธีการ
ตําแหนง
ทักษะที่ตองพัฒนา
พัฒนา
ปลัดเทศบาล ,รองปลัดเทศบาล 1.สมรรถนะหลัก
ฝกอบรม
(นักบริหารงานทองถิ่น)
2.สมรรถนะประจําผูบริหาร
ศึกษา
ดูงาน
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนง เชน การบริหารจัดการ
แผนงาน งบประมาณ การคลัง งาน
ชาง งานอํานวยการ งานสาธารณสุข
งานสิ่งแวดลอม งานสภา ฯลฯ
สํานักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป
1.สมรรถนะหลัก
ฝกอบรม
(หัวหนาฝายอํานวยการ,
2.สมรรถนะประจําผูบริหาร
ศึกษา
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล)
ดูงาน
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ เชน
งานอํานวยการ งานบริหารงานทั่วไป
งานประสานงานทั่วไป งานสภา งานรัฐ
พิธี งานที่ไมอยูในสวนราชการอื่น
นักจัดการงานทั่วไป
1.สมรรถนะหลัก
ฝกอบรม
2.สมรรถนะประจําสายงาน
ศึกษา
ดูงาน
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงงานอํานวยการ งาน
บริหารงานทั่วไป งานประสานงาน
ทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งาน
สภา งานรัฐพิธี งานที่ไมอยูในสวน
ราชการอื่น
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
1.สมรรถนะหลัก
ฝกอบรม
2.สมรรถนะประจําสายงาน
ศึกษา
ดูงาน
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงเชน งานแผน งบประมาณ
ขอบัญญัติฯลฯ
นักทรัพยากรบุคคล
1.สมรรถนะหลัก
ฝกอบรม
2.สมรรถนะประจําสายงาน
ศึกษา
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ดูงาน
ตําแหนงเชน งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ

ชวงเวลาพัฒนา
ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส
ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส
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งานประเมินสวัสดิการ งานพัฒนา งาน
สรรหา งานเงินเดือน คาจาง
คาตอบแทน งานเครื่องราชฯ งานเขียน
โครงการ งานฝกอบรม งานบริการ
ฯลฯ
นักพัฒนาชุมชน ,
1.สมรรถนะหลัก
ฝกอบรม
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน
2.สมรรถนะประจําสายงาน
ศึกษา
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ดูงาน
ตําแหนงเชนงานสวัสดิการชุมชน งาน
เบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ ดอยโอกาส งานสตรี
งานพัฒนาชุมชน ฯลฯ
เจาพนักงานธุรการ
1.สมรรถนะหลัก
ฝกอบรม
2.สมรรถนะประจําสายงาน
ศึกษา
ดูงาน
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงเชน งานอํานวยการ งาน
บริหารงานทั่วไป งานประสานงาน
ทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานที่
ไมอยูในสวนราชการอื่น
เจาพนักงานปองกันและบรรเทา 1.สมรรถนะหลัก
ฝกอบรม
สาธารณภัย
2.สมรรถนะประจําสายงาน
ศึกษา
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ดูงาน
ตําแหนงเชนงานเฝาระวังภัย การชวย
ภัย งาน กูชีพ อพปร. ฯลฯ
พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยนักวิเคราะหนโยบาย
1.สมรรถนะหลัก
ฝกอบรม
และแผน
2.สมรรถนะประจําสายงาน
ศึกษา
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ดูงาน
ตําแหนงเชน งานแผน งบประมาณ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายฯลฯ

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะประจําสายงาน
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงเชน งานอํานวยการ งาน
บริหารงานทั่วไป งานประสานงาน
ทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งาน
สภา งานรัฐพิธี งานที่ไมอยูในสวน

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส

ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษา
ใหเขารวมอบรม
ดูงาน
ในแตละโอกาส
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ราชการอื่น
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา, พนักงานขับรถยนต

พนักงานดับเพลิง

พนักงานจางทั่วไป
คนงานทั่วไป

กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง,
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง

นักวิชาการพัสดุ

เจาพนักงานจัดเก็บรายได

1.สมรรถนะหลัก
2.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงเชน เรียนรูการบํารุงรักษา
เครื่องยนต มารยาทการใชรถใชถนน
เครื่องหมายจราจรฯลฯ
1.สมรรถนะหลัก
2.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนง เชน เรียนรูการบํารุงรักษา
เครื่องยนตรถบรรทุกน้ํา เครื่องหมาย
จราจร ฯลฯ

ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษา
ใหเขารวมอบรม
ดูงาน
ในแตละโอกาส

1.สมรรถนะหลัก
2.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนง เชน งานบํารุงรักษาตนไม
สนามหญา งานบํารุงรักษาเครื่องยนต
ในเบื้องตน งานออกแบบและตกแตง
ตนไมเล็กใหญ งานตัดหญาสองขางทาง
งานเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมฯลฯ

ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษา ใหเขารวมอบรมใน
ดูงาน
แตละโอกาส
ประชุม
ชี้แจง

1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะประจําผูบริหาร
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนง เชน งานอํานวยการ งาน
บริหาร งานการคลัง งานงบประมาณ
งานสวัสดิการ งานการเงิน การบัญชี
การจัดเก็บ งานพัสดุฯลฯ
1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะประจําสายงาน
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงเชน งานจัดซื้อ จัดจาง งาน
ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ สํานักงาน
งานวิธีการพัสดุ ตกลง สอบ ประกวด
ราคาพัสดุ ฯลฯ
1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะประจําสายงาน
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงเชน งานจัดเก็บ งานเขียน

ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษา ใหเขารวมอบรมใน
ดูงาน
แตละโอกาส

ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษา
ใหเขารวมอบรม
ดูงาน
ในแตละโอกาส

ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส
งาน

ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส
งาน
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นักวิชาการเงินและบัญชี

ลูกจางประจํา
นักจัดการงานทั่วไป

พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
คนงานทั่วไป

กองชาง
นักบริหารงานชาง
ผูอํานวยการกองชาง
หัวหนาฝายแบบแผนและ
กอสราง

นายชางโยธา

วิศวกรโยธา

ใบเสร็จ งานภาษีอากร งานการเงิน
ฯลฯ
1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะประจําสายงาน
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงเชน งานการเงิน การบัญชี
งานควบคุมฎีกา การเขียนฎีกา
ใบสําคัญ ฯลฯ

ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ใหเขารวมอบรมใน
งาน
แตละโอกาส

1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะประจําสายงาน
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงเชน งานจัดเก็บ งานเขียน
ใบเสร็จ งานภาษีอากร งานการเงิน
ฯลฯ

ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ใหเขารวมอบรมใน
งาน
แตละโอกาส

1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะประจําสายงาน
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนง
1.สมรรถนะหลัก
2.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนง งานเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม
งานแผนที่ภาษี, งานจัดเก็บภาษีฯลฯ

ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ใหเขารวมอบรมใน
งาน
แตละโอกาส
ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษา ใหเขารวมอบรมใน
ดูงาน
แตละโอกาส
ประชุม
ชี้แจง

1.สมรรถนะหลัก
ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2.สมรรถนะประจําผูบริหาร
ศึกษาดู ใหเขารวมอบรมใน
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
งาน
แตละโอกาส
ตําแหนง งานออกแบบและกอสราง งาน
สาธารณูปโภค งานผังเมือง งาน
บํารุงรักษาและบูรณะถนน
1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะประจําสายงาน
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนง
1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะประจําสายงาน

ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ใหเขารวมอบรมใน
งาน
แตละโอกาส
ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ใหเขารวมอบรมใน
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นายชางไฟฟา

เจาพนักงานธุรการ

กองการศึกษา
ผูอํานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)

นักวิชาการศึกษา

เจาพนักงานธุรการ

ครู

3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนง
1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะประจําสายงาน
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนง
1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะประจําสายงาน
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนง
1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะประจําผูบริหาร
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงเชน งานบริหารงานการศึกษา
งานอํานวยการ งานประเมินผล
การศึกษา งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งาน
โรงเรียน การจัดซื้อจัดจาง งาน
โครงการ งานประเพณีวัฒนธรรม งาน
การศาสนาฯลฯ
1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะประจําสายงาน
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงเชน งานประเมินผลการศึกษา
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน
งานประเพณีวัฒนธรรม งานการศาสนา
1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะประจําสายงาน
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงเชน งานอํานวยการ งาน
บริหารงานทั่วไป งานประสานงาน
ทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานรัฐ
พิธี งานที่ไมอยูในสวนราชการอื่น
1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะประจําสายงานการสอน
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงเชน งานการสอน การดูแลเด็ก
ปฐมวัย งานประเมินผลการศึกษา งาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ

งาน

แตละโอกาส

ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ใหเขารวมอบรมใน
งาน
แตละโอกาส
ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ใหเขารวมอบรมใน
งาน
แตละโอกาส
ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ใหเขารวมอบรมใน
งาน
แตละโอกาส

ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ใหเขารวมอบรมใน
งาน
แตละโอกาส

ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ใหเขารวมอบรมใน
งาน
แตละโอกาส

ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ใหเขารวมอบรมใน
งาน
แตละโอกาส
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พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1.สมรรถนะหลัก
(ผูมีคุณวุฒิ)
2.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงเชน งานการสอน การดูแลเด็ก
ปฐมวัย การเขียนโครงการ งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ
พนักงานจางทั่วไป
คนงานทั่วไป
1.สมรรถนะหลัก
2.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงเชน งานการสอน การดูแลเด็ก
ปฐมวัย การเขียนโครงการ งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย งานสารบรรณ งานจัดซื้อจัดจาง
ฯลฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ 1.สมรรถนะหลัก
สิ่งแวดลอม
2.สมรรถนะประจําผูบริหาร
(นักบริหารงานสาธารณสุขและ 3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
สิ่งแวดลอม)
ตําแหนงเชน งานบริหารงานสาธารณสุข
งานอํานวยการ งานสิ่งแวดลอม งาน
อนามัย งานบริการสาธารณสุข งาน
ควบคุมโรคติดตอ งานทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมฯลฯ
นักวิชาการสาธารณสุข
1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะประจําสายงาน
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงเชน งานบริการสาธารณสุข
งานอนามัยสิ่งแวดลอม งาน
รักษาพยาบาลในเบื้องตนฯลฯ
เจาพนักงานธุรการ
1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะประจําสายงาน
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงเชน งานอํานวยการ งาน
บริหารงานทั่วไป งานประสานงาน
ทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานรัฐ
พิธี งานที่ไมอยูในสวนราชการอื่น

ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ใหเขารวมอบรมใน
งาน
แตละโอกาส

ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ใหเขารวมอบรมใน
งาน
แตละโอกาส

ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ใหเขารวมอบรมใน
งาน
แตละโอกาส

ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ใหเขารวมอบรมใน
งาน
แตละโอกาส

ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส
งาน
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พนักงานจางทั่วไป
พนักงานขับรถขยะ

คนงานประจํารถขยะ

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงาน
การแพทยฉกุ เฉิน)

1.สมรรถนะหลัก
ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2.สมรรถนะประจําสายงาน
ศึกษาดู ใหเขารวมอบรมใน
งาน
แตละโอกาส
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนง เชน งานเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล
งานดูแลความสะอาดรถขยะ งานขน
ถายสิ่งปฏิกูล งานดูแลควบคุม
โรคติดตอ งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
1.สมรรถนะหลัก
ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2.สมรรถนะประจําสายงาน
ศึกษาดู ใหเขารวมอบรมใน
งาน
แตละโอกาส
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนง เชน งานเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล
งานดูแลความสะอาดภายในตําบล งาน
ดูแลควบคุมโรคติดตอ งานอื่น ๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย
1.สมรรถนะหลัก
ฝกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ศึกษาดู ใหเขารวมอบรมใน
ตําแหนง เชน งานประสานงาน งาน
งาน
แตละโอกาส
ชวยเหลือผูปวยติดบานติดเตียง, งาน
สาธารณสุขพื้นฐาน งานแกไขปญหา
เฉพาะหนา ฯลฯ
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โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลบานแหวน ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเทศบาล
กลยุทธที่ 1 พัฒนาพนักงานเทศบาลใหสอดคลองกับสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
งบ
ประมาณ

ลําดับ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

เปาหมาย

1

โครงการอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาล
และพนักงานจางเทศบาลประจําป

-รอยละ 90
ผูเขารับการอบรม
-ผูเขาอบรมไดรับความรู
และนําไปประยุกตใชให
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เชิงปริมาณ
- บุคลากรไดรับการพัฒนาในสายงานรอยละ 90
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรใชสมรรถนะในการปฏิบัติงาน รอยละ
90
เชิงประโยชน
- หนวยงานมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานในสายงาน รอยละ 90

งบประมาณ
ประจําป

2

โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ
หลักใหกับบุคลากร

-รอยละ 90
ผูเขารับการอบรม
-ผูเขาอบรมไดรับความรู
และนําไปประยุกตใชให
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เชิงปริมาณ

งบประมาณ
ประจําป

- บุคลากรไดรับการพัฒนาในสมรรถนะหลัก รอยละ 90

เชิงคุณภาพ

ระยะเวลา/ปที่
ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
25 25 25
64 65 66

X

X

X

งานการ
เจาหนาที่

X

X

X

ทุกสวน
ราชการ

- บุคลากรใชสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน รอยละ 90

เชิงประโยชน
- หนวยงานมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะ รอยละ 90
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเทศบาล (ตอ)
กลยุทธที่ 1 พัฒนาพนักงานเทศบาลใหสอดคลองกับสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ลําดับ
3

กิจกรรม/โครงการ
สงบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะในการทํางานของแตละสายงาน
จากหนวยงานอื่น

ตัวชี้วัดโครงการ
-รอยละ 90
ผูเขารับการอบรม
-ผูเขาอบรมไดรับความรู
และนําไปประยุกตใชให
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เปาหมาย

งบ
ประมาณ

เชิงปริมาณ
งบประมาณ
- บุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะในการทํางานรอยละ 90 ประจําป
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรปฏิบตั ิงานอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 90
เชิงประโยชน
- หนวยงานมีบุคลากรทีม่ ีความรูค วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน รอยละ 90

ระยะเวลา/ปที่
ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
25 25 25
64 65 66
ทุกสวน
X
X
X
ราชการ

หนา 21
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเทศบาล
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อรองรับความกาวหนาในสายงาน
ลําดับ
1

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

งบ
ประมาณ

กิจกรรมใหความรูและสงเสริมความกาวหนาให -รอยละ 90
พนักงานเทศบาลในสายงานของตนเอง
ผูเขารับการอบรม

เชิงปริมาณ
งบประมาณ
- บุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 90
ประจําป
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรเขาใจเสนทางความกาวหนาของตน รอยละ 90
เชิงประโยชน
- หนวยงานมีบุคลากรที่ที่มคี วามรูค วามสามารถเติบโตใน
สายงานรอยละ 90

จัดทําฐานขอมูลการฝกอบรมของบุคลากร

เชิงปริมาณ
- บุคลากรที่ผานการอบรมไดรับการบันทึกขอมูล รอยละ
100
เชิงคุณภาพ
- การบันทึกขอมูลถูกตอง สมบูรณ รอยละ 90
เชิงประโยชน
- หนวยงานมีฐานขอมูลการฝกอบรม ตรวจสอบได
รอยละ 90

-ผูเขาอบรมไดรับความรู
และนําไปประยุกตใชให
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2

เปาหมาย

-รอยละ 100
ไดจัดทําขอมูลสมบูรณ
-ไดรับความรูและนําไป
ประยุกตใชใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

งบประมาณ
ประจําป

ระยะเวลา/ปที่
ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
25 25 25
64 65 66
งานการ
X
X
X
เจาหนาที่

X

X

X

งานการ
เจาหนาที่

หนา 22

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์ กร องค์ กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ”

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเทศบาล
กลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานทุกระดับ
ลําดับ
1

2

กิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากร

โครงการซอมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุไฟไหม

ตัวชี้วัดโครงการ
-รอยละ 100
ผูไดรับการตรวจสุขภาพ
ประจําป

-รอยละ 90
ผูเขารวมซอมแผน
-ไดรับความรูและนําไป

ประยุกตใชใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3

โครงการ Big Cleaning Day

-รอยละ 90
ผูเขารวมกิจกรรม

-ไดรับความรูและนําไป
ประยุกตใชใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

เปาหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา/ปที่
ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
25 25 25
64 65 66
กอง
X
X
X
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

เชิงปริมาณ
- บุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 90
เชิงคุณภาพ
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผานเกณฑ รอยละ 90
เชิงประโยชน

งบประมาณ
ประจําป

เชิงปริมาณ
- บุคลากรเขารวมการซอมแผนกรณีเกิดเหตุไฟไหม
รอยละ 90
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรูและสามารถทําหนาที่ของตนเองกรณี
เกิดเหตุไฟไหมได รอยละ 90
เชิงประโยชน
- หนวยงานมีแผนเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุไฟไหม
เชิงปริมาณ
- บุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 90
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรูและเขาใจขั้นตอน รอยละ 90
เชิงประโยชน
- หนวยงานมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย เพิ่มขึ้น
รอยละ 90

งบประมาณ
ประจําป

X

X

X

งานปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

งบประมาณ
ประจําป

X

X

X

ทุกสวน
ราชการ

- หนวยงานมีบุคลากรที่มีสุขภาพดีพรอมปฏิบัติงานรอยละ 90

หนา 23

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์ กร องค์ กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ”

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาพนักงานเทศบาลใหเปนคนดี
กลยุทธที่ 1 พัฒนาพนักงานเทศบาลใหเปนคนมีความรูคูความดี
ลําดับ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

เปาหมาย

งบ
ประมาณ
ตอกิจกรรม

1

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม/
ธรรมาภิบาลในหนวยงาน ใหกับบุคลากร

-รอยละ 90
ผูเขารับการอบรม
-ผูเขาอบรมไดรับความรู
และนําไปประยุกตใชให
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เชิงปริมาณ
- บุคลากรเขารับการพัฒนา ดานคุณธรรมจริยธรรม รอย
ละ 90
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน รอยละ
90
เชิงประโยชน
- หนวยงานมีบุคลากรทีม่ ีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน รอยละ 90

งบประมาณ
ประจําป

2

มาตรการสงเสริมองคความรูด านการตอตาน
การทุจริต

-รอยละ 90
ผูเขารับการอบรม
-ผูเขาอบรมไดรับความรู
และนําไปประยุกตใชให
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เชิงปริมาณ
- บุคลากรไดรับการสงเสริมดานตานการทุจริต รอยละ
90
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรูความเขาใจการทุจริต รอยละ 90
เชิงประโยชน
- หนวยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
เพิ่มขึ้นรอยละ 90

งบประมาณ
ประจําป

ระยะเวลา/ปที่
ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
25 25 25
64 65 66
- X
งานการ
X
เจาหนาที่

X

-

X

งานการ
เจาหนาที่

หนา 24
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3

จัดทําคูมือผลประโยชนทับซอนและใหความรู
เรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากร

-รอยละของจํานวนเลม

4

โครงการยกยองเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลผู
มีคุณธรรมจริยธรรมและใหบริการประชาชน
ดีเดน, พนักงานดีเดน

-รอยละ 90
ผูเขารับการอบรม
-ผูเขารวมไดรับความรู
และปฏิบัติตนใหเปน
แบบอยาง
-นําไปประยุกตใชใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

5

จัดทําคูมือการใหบริการและปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสาร การเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ประชาชน ตอเทศบาลตําบลบานแหวน

-รอยละของจํานวนเลม

เชิงปริมาณ
- จัดทําคูมือผลประโยชนทับซอน จํานวน 10 เลม
เชิงคุณภาพ
- คูมือผลประโยชนทับซอน สมบูรณ อานเขาใจงาย
รอยละ 90
เชิงประโยชน
- หนวยงานมีคูมือผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติ
ราชการ
เชิงปริมาณ
- บุคลากรเขารวมโครงการเชิดชูเกียรติ รอยละ 90
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรูความเขาใจในวัตถุประสงคของ
โครงการ รอยละ 90
เชิงประโยชน
- หนวยงานมีบุคลากรทีม่ ีคุณธรรมจริยธรรมและเปน
แบบอยางที่ดี

งบประมาณ
ประจําป

X

-

-

งานนิติการ

งบประมาณ
ประจําป

X

X

X

สํานักปลัด

เชิงปริมาณ
- จัดทําคูมือผลการใหบริการ จํานวน 10 เลม
เชิงคุณภาพ
- คูมือผลการใหบริการ สมบูรณ อานเขาใจงาย
รอยละ 90
เชิงประโยชน
- หนวยงานมีคูมือการใหบริการในการปฏิบัตริ าชการ

งบประมาณ
ประจําป

X

X

X

สํานักปลัด

หนา 25

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์ กร องค์ กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ”

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาพนักงานเทศบาลใหเปนคนดี
กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหพนักงานเทศบาลมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ลําดับ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

เปาหมาย

งบ
ประมาณ

1

จัดทําประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของ
เทศบาลตําบลบานแหวน

-รอยละ 90
พนักงานเทศบาลเขารวม
และปฏิบตั ติ นตามประกาศ

เชิงปริมาณ
- จัดทําประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริต
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรูความเขาใจเรื่องการตอตานการทุจริต
รอยละ 90
เชิงประโยชน
- หนวยงานมีประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริต

2

กิจกรรมมาตรการสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล

-รอยละ 90
พนักงานเทศบาลเขารวม
และปฏิบตั ิตนตามประกาศ

3

โครงการเผยแพรขอมูลดานการจัดซื้อ-จัดจาง

-รอยละ 100
เผยแพรประกาศตาม
ระเบียบที่กําหนด

เชิงปริมาณ
งบประมาณ
- จํานวนหนังสือที่ประชาชนหรือหนวยงานตรวจสอบ
ประจําป
ตรวจสอบได
เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจในการทํางานของหนวยงานจากประชาชน
เชิงประโยชน
- หนวยงานบริหารงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
เชิงปริมาณ
งบประมาณ
- รอยละของจํานวนโครงการที่เปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัด ประจําป
จาง
เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจในการทํางานของหนวยงานจากประชาชน
เชิงประโยชน
- หนวยงานบริหารงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได

งบประมาณ
ประจําป

ระยะเวลา/ปที่
ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
25 25 25
64 65 66
ทุกสวน
X
ราชการ

X

X

X

ทุกสวน
ราชการ

X

X

X

กองคลัง

หนา 26
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4

มาตรการยกระดับการคุณภาพการใหบริการ
ประชาชน

-รอยละ 80
ประชาชนที่มาใชบริการมี
ความพึงพอใจ

เชิงปริมาณ
งบประมาณ
- จํานวนครั้งในการใหบริการกับประชาชน
ประจําป
เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจในการทํางานของหนวยงานจากประชาชน
เชิงประโยชน
- ประชาชนไดรับความสะดวกในการมารับบริการ

X

X

X

ทุกสวน
ราชการ

หนา 27

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์ กร องค์ กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ”

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาพนักงานเทศบาลทุกระดับเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธที่ 1 พัฒนาพนักงานเทศบาลทุกระดับ ใหยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองคกร ในอนาคต
ลําดับ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

1

สงบุคลากรเขารวมโครงการที่เกี่ยวกับภาวะการ -รอยละ 80
เปนผูนํา
มีพนักงานเขารวมรับการ
อบรม

2

สงบุคลากรเขารับการอบรมในโครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงาน

-รอยละ 80
มีพนักงานเขารวมรับการ
อบรม

เปาหมาย

งบ
ประมาณ

เชิงปริมาณ
งบประมาณ
- ปลัด หัวหนาสวนราชการ ไดรับการพัฒนาภาวะการเปน ประจําป
ผูนํา รอยละ 90
เชิงคุณภาพ
- ปลัด หัวหนาสวนราชการสามารถปฏิบัติหนาที่ความเปน
ผูนํา รอยละ 90
เชิงประโยชน
- หนวยงานมีสายงานผูบริหารที่มภี าวะการเปนผูนําและ
บังคับบัญชาไดอยางมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
งบประมาณ
- ปลัด หัวหนาสวนราชการ ไดรับการพัฒนาศักยภาพใน
ประจําป
การบริหารงาน รอยละ 90
เชิงคุณภาพ
- ปลัด หัวหนาสวนราชการสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ รอยละ 90
เชิงประโยชน
- หนวยงานมีสายงานผูบริหารที่มภี าวะการเปนผูนําและ
บังคับบัญชาไดอยางมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา/ปที่
ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
25 25 25
64 65 66
ทุกสวน
X
ราชการ

X

-

-

ทุกสวน
ราชการ

หนา 28

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์ กร องค์ กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ”

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาพนักงานเทศบาลทุกระดับเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพัฒนาใหพนักงานเทศบาลรวมมือกับเครือขาย หนวยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน
ลําดับ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

1

โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ลดภาวะโลกรอนในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลบานแหวน

- ผูเขารวมโครงการ
รอยละ 80

2

มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขาย -รอยละ 80
มีพนักงานเขารวมรับการ
ดานการปองกันการทุจริต
เครือขาย

3

โครงการ เทศบาลเคลื่อนที่ บริการดวยใจ -รอยละ 80
มีพนักงานเขารวมรับการ
รับใชประชาชน
เครือขาย

เปาหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา/ปที่
ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
25 25 25
64 65 66
X
X สํานักปลัด,
กอง
สาธารณสุข

เชิงปริมาณ
- บุคลากรเขารวมโครงการ รอยละ 90
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรเขาใจวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 90
เชิงประโยชน
- หนวยงานมีพื้นที่สีเขียวและสภาพแวดลอมนาอยู
เชิงปริมาณ
- เด็กและเยาวชนเขารวมโครงการ รอยละ 90
เชิงคุณภาพ
- เด็กและเยาวชนมีความพึงพอใจในโครงการ รอยละ 90
เชิงประโยชน
- ตําบลบานแหวน มีเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ

งบประมาณ
ประจําป

งบประมาณ
ประจําป

X

X

X

กอง
การศึกษา

เชิงปริมาณ
- สวนราชการสังกัด เทศบาลตําบลบานแหวนรวมจัด
กิจกรรม รอยละ 90
เชิงคุณภาพ
- กิจกรรมมีความเรียบรอยและสมบูรณ รอยละ 90
เชิงประโยชน
- ประชาชนไดรับความสะดวกในการติดตอราชการ

งบประมาณ
ประจําป

X

X

X

ทุกสวน
ราชการ

หนา 29

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์ กร องค์ กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ”

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันพัฒนา
กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหพนักงานเทศบาลยอมรับในผลงานของคนอื่นและปรับปรุงแกไขในผลงานของตน
ลําดับ

กิจกรรม/โครงการ

1

กิจกรรมเทคนิคการสอนงานและสราง
ระบบคูบัดดี้ในองคกร ในงานการ
เจาหนาที่

2

จัดทําคูมือ กฎระเบียบการปฏิบัติราชการ
ในสายงานของตนเพื่อเผยแพรใหกับ
บุคลากรในสังกัด

ตัวชี้วัดโครงการ
-พนักงานมีความสามัคคี
และมีความผิดพลาดนอย

จํานวนเลม

เปาหมาย

งบ
ประมาณ

เชิงปริมาณ
- พนักงานมีความสามัคคีรอยละ 90
เชิงคุณภาพ
- ผูมาติดตอราชการมีความพึงพอใจ รอยละ 90
เชิงประโยชน
- หนวยงานมีเจาหนาที่มีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
ประจําป

เชิงปริมาณ
- บุคลากรจัดทําคูมือปฏิบตั ิราชการ รอยละ 70
เชิงคุณภาพ
- คูมือผลการปฏิบัตริ าชการ สมบูรณ อานเขาใจงาย
รอยละ 90
เชิงประโยชน
- หนวยงานมีคูมือในการปฏิบตั ิราชการ

งบประมาณ
ประจําป

ระยะเวลา/ปที่
ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
25 25 25
64 65 66
สํานักงาน
X
X
X
ปลัด

X

X

X

สํานักงาน
ปลัด

หนา 30

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์ กร องค์ กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ”

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันพัฒนา
กลยุทธที่ 2 สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูรวมกันภายในองคกร เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน
งบ
ประมาณ

ลําดับ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

เปาหมาย

1

ประชุมประจําเดือน และนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงานประจําเดือนของสวนราชการ

-รอยละ 90 พนักงาน
เขารวมประชุมประจําเดือน
ของแตละสวนราชการ

เชิงปริมาณ
- บุคลากรเขารวมประชุมประจําเดือนรอยละ 90
เชิงคุณภาพ
- สวนราชการ จัดทําการนําเสนอผลงานประจําเดือน
รอยละ 90
เชิงประโยชน
- หนวยงานรูการเคลื่อนไหวและการดําเนินงานของแตละ
สวนราชการอยางตอเนื่อง

งบประมาณ
ประจําป

2

โครงการเสริมสรางความผูกพันในองคกร/ -รอยละ 90 บุคลากรได
เขารวมโครงการ
การจัดการความรูของหนวยงาน (KM)

เชิงปริมาณ
- บุคลากรเขารวมโครงการ รอยละ 90
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรูเขาใจวัตถุประสงคของโครงการ รอย
ละ 80
เชิงประโยชน
- มีความผูกพันธในองคกรมากขึ้น
- หนวยงานไดจัดการเรียนรูร วมกันและแลกเปลีย่ นเรียนรู
งานรวมกัน

งบประมาณ
ประจําป

-สามารถนําความรูม า
ประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานได

ระยะเวลา/ปที่
ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
25 25 25
64 65 66
ทุกสวน
X
X
X
ราชการ

X

X

X

ทุกสวน
ราชการ

หนา 31

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์ กร องค์ กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ”

แผนการฝกอบรมประจําปงบประมาณ ๒๕64-2566
ลําดับที่
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
๑
อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
2
อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
สํานักปลัดเทศบาล
๓
อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
๔
อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
๕
อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง

เปาหมาย

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยดําเนินการ
ป 2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น/
สํานักงานจังหวัด หรือ กระทรวง,
กรมอื่นดวย

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน)

ป 2564-2566

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

ป 2564-2566

หัวหนาฝายอํานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

ป 2564-2566

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ป 2564-2566

งบประมาณ
งบประมาณประจําป

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สํานักงานจังหวัด หรือ กระทรวง,
กรมอื่นดวย

สํานักงานจังหวัด หรือ กระทรวง,
กรมอื่นดวย

สํานักงานจังหวัด หรือ กระทรวง,
กรมอื่นดวย

สํานักงานจังหวัด หรือ กระทรวง,
กรมอื่นดวย

หนา 32

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์ กร องค์ กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ”

ลําดับที่
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
สํานักปลัดเทศบาล(ตอ)
๖
อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
๗
อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
8
อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
9
อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
10 อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง

เปาหมาย
นิติกร

ระยะเวลาดําเนินการ
ป 2564-2566

หนวยดําเนินการ

งบประมาณ

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอื่นดวย

นักพัฒนาชุมชน

ป 2564-2566

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอื่นดวย

นักจัดการงานทั่วไป

ป 2564-2566

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอื่นดวย

นักทรัพยากรบุคคล

ป 2564-2566

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอื่นดวย

เจาพนักงานธุรการ

ป 2564-2566

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอื่นดวย

หนา 33

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์ กร องค์ กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ”

ลําดับที่
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
เปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ
สํานักปลัดเทศบาล(ตอ)
11 อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสา ป 2564-2566
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน ธารณภัย
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
12 อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน
ป 2564-2566
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
ลําดับที่
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
กองคลัง
13 อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
14 อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
15 อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง

เปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูอํานวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง

ป 2564-2566

หัวหนาฝายบริหารงานการคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับตน

ป 2564-2566

นักวิชาการเงินและบัญชี

ป 2564-2566

หนวยดําเนินการ

งบประมาณ

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอื่นดวย

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอื่นดวย

หนวยดําเนินการ

งบประมาณ

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอื่นดวย

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอื่นดวย

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอื่นดวย

หนา 34

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์ กร องค์ กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ”

ลําดับที่
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
เปาหมาย
กองคลัง(ตอ)
16 อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
17 อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
เจาพนักงานจัดเก็บรายได
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง

ระยะเวลาดําเนินการ

ลําดับที่
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
กองชาง
18 อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
19 อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง

ระยะเวลาดําเนินการ

เปาหมาย

ป 2564-2566

หนวยดําเนินการ

งบประมาณ

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอื่นดวย

ป 2564-2566

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอื่นดวย

ผูอํานวยการกองชาง
นักบริหารงานชาง ระดับกลาง

ป 2564-2566

หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
นักบริหารงานชาง ระดับตน

ป 2564-2566

หนวยดําเนินการ

งบประมาณ

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอืน่ ดวย

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอื่นดวย

หนา 35

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์ กร องค์ กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ”

ลําดับที่
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
กองชาง(ตอ)
20 อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
21 อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
22 อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
23 อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง

เปาหมาย
วิศวกรโยธา

ระยะเวลาดําเนินการ
ป 2564-2566

หนวยดําเนินการ

งบประมาณ

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอื่นดวย

นายชางไฟฟา

ป 2564-2566

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอืน่ ดวย

นายชางโยธา

ป 2564-2566

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอื่นดวย

เจาพนักงานธุรการ

ป 2564-2566

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอื่นดวย

หนา 36

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์ กร องค์ กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ”

ลําดับที่
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
เปาหมาย
กองการศึกษา
24 อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
ผูอํานวยการกองการศึกษา
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
25 อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
26 อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
เจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
27 อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
ครู
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง

ระยะเวลาดําเนินการ
ป 2564-2566

หนวยดําเนินการ

งบประมาณ

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอื่นดวย

ป 2564-2566

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอื่นดวย

ป 2564-2566

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอื่นดวย

ป 2564-2566

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอื่นดวย

หนา 37

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์ กร องค์ กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ”

ลําดับที่
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
28 อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
29 อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
30 อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
31 อบรมเกี่ยวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง

เปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ระดับตน)
นักวิชาการสาธารณสุข

ป 2564-2566

หนวยดําเนินการ

งบประมาณ

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น/

งบประมาณประจําป

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น / หนวยงาน

งบประมาณประจําป

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอืน่ ดวย

ป 2564-2566

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอื่นดวย

เจาพนักงานธุรการ

ป 2564-2566

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอื่นดวย

นักจัดการงานทั่วไป
(ลูกจางประจํา)

ป 2564-2566

สํานักงานจังหวัด หรือ
กระทรวง, กรมอื่นดวย

หนา 38

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์ กร องค์ กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ”

ภาคผนวก

หนา 39

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์ กร องค์ กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ”

แบบฟอรมสอบถามเพื่อจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคล
ของเทศบาลตําบลบานแหวน
สวนราชการ...............................................................
ชือ่ ผูปฏิบัติงาน...............................................................ตําแหนง.............................ระดับ....................................
หนาที่ความรับผิดชอบ โดยตําแหนง และการปฏิบัติงานจริง
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................................
6. ...................................................................................................................................................
7. ...................................................................................................................................................
การประเมินตนเอง ใหพิจารณาระดับการประเมินดังตอไปนี้
1. ระดับความรู/ทักษะ (1)
0 – ไมมีความรู/ไมมีทักษะ
1 – มีความรู มีทักษะบางแตไมมีความมั่นใจที่จะนําไปใชงานจําเปนตองมีที่ปรึกษา
2 – มีความรู มีทักษะและมีความมั่นใจที่จะนําไปใชงาน
3 – มีความรู ทักษะและสามารถเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําได
2. ระดับความจําเปนตองานที่รับผิดชอบ (2)
0 – ไมมีความจําเปน ไมไดใชงาน
1 – มีความจําเปนบางครั้งที่ตองนํามาใชงาน
2 – มีความจําเปนตองใชในงานบอยครั้ง
3 – จําเปนอยางยิ่งที่ตองนํามาใชงาน
3. ระดับความตองการในการพัฒนา (3)
0 – ไมตองพัฒนา
1 – มีความตองการพัฒนาเพื่อตองการใชงานในระยะยาว
2 – มีความตองการพัฒนาเพื่อตองการใชในงานในระยะปานกลาง
3 – มีความตองการพัฒนาอยางเรงดวนเพื่อตองการใชในงาน

หนา 40

“พัฒนาคน คนพัฒนาองค์ กร องค์ กรพัฒนาชุมชน ชุมชนพัฒนาชาติ”

ตารางลงคะแนน
คําอธิบายให บุคลากรบันทึกคะแนนดวยตนเอง โดยนําคาคะแนนที่คิดวาใชหรือตองการจากขอ 1 – 3 มา
ลงคะแนนตัวเอง ในแบบ ชอง (1) – (3)

คุณลักษณะ

คาคะแนน (กรอกดวยตังเอง)
ระดับความ
ระดับ
ระดับที่พึง
ตองการ
ปจจุบัน
ประสงค
พัฒนา
(1)
(2)
(3)

สมรรถนะหลัก(พนักงานทุกระดับชั้น)
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
4. การบริการเปนเลิศ
5. การทํางานเปนทีม
สมรรถนะประจําผูบริหาร (เฉพาะสายงานผูบริหาร)
1. การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเปนผูนํา
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
4. การคิดเชิงกลยุทธ
สมรรถนะประจําสายงาน (พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง
ที่มีชื่อเหมือนพนักงานเทศบาล)ตามระดับ ในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
1. ………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………..
ขอเสนอแนะดานอื่น ๆ เชน เสริมทักษะ ดานคอมพิวเตอร ดานภาษา ดานการจัดการขอมูล ฯลฯ
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หนา 41

