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 คํานํา 
 
การจัดทําแผนการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน นั้นไดคํานึงถึงภารกิจอํานาจหนาท่ีตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวของท้ังนี้เพ่ือพัฒนาใหบุคลากรรูระเบียบแบบแผนของทางราชการหลักและวิธีปฏิบัติราชการ
บทบาทและหนาท่ีของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  เทศบาลตําบล    
บานแหวน  จึงไดมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรข้ึน เพ่ือใชประกอบในการจัดสรรงบประมาณและเพ่ือเปน
แนวทางในการกําหนดมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลบานแหวน ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง แมนยํา  และตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี  
และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนพนักงานท่ีดีโดยไดกําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรแตละตําแหนงให
ไดรับการพัฒนาในหลายๆ  มิติท้ังในดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ดานการพัฒนาเก่ียวกับงานใน
หนาท่ีรับผิดชอบ  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร  และดานคุณธรรม
และจริยธรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตําบลบาน
แหวนตอไป 
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1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรท่ีมีศักยภาพ สามารถแขงขันได ท้ังในระดับพ้ืนท่ี และระดับ
สากล เปนสิ่งท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งในปจจุบัน ซ่ึงเปนยุคแหงการแขงขันไรพรมแดน (Globalization)  
โดยตองอาศัยความรู  ความสามารถของบุคลากร  องคความรู และการบริหารจัดการ ท่ีดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหองคกรมีการพัฒนาสูความเปนเลิศได 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2545  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน กําหนดให
เทศบาลมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล กอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติเพ่ือใหรู
ระเบียบแบบแผนของทางราชการหลักและวิธีปฏิบัติราชการบทบาทและหนาท่ีของพนักงานเทศบาลในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมวลและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนพนักงานเทศบาลท่ีดีโดย
เทศบาลตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม (ก.ท.จ.) 
กําหนดเชนการพัฒนาดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม  การฝกอบรม
ทางไกลหรือการพัฒนาตนเองก็ไดหากเทศบาลมีความประสงคจะพัฒนาเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับความจําเปนใน
การพัฒนาของแตละเทศบาลก็ใหกระทําไดท้ังนี้เทศบาลท่ีจะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรท่ีคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนดเปนหลักสูตรหลักและเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจําเปนท่ีเทศบาลพิจารณาเห็นวามีความ
เหมาะสมการพัฒนาพนักงานเทศบาลเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหเทศบาลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนา
อ่ืนๆ ได และอาจกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) สํานักงานคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) เทศบาลตนสังกัดหรือสํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) รวมกับ
เทศบาลตนสังกัด  หรือเทศบาลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ไดและตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหมดังกลาว  กําหนดใหเทศบาลจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูทักษะทัศนคติท่ีดีคุณธรรมและจริยธรรมอันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนา
พนักงานเทศบาลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนดโดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาลมีระยะเวลา 3 ปตามกรอบของแผนอัตรากําลังของเทศบาลนั้น ๆ  
  เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาวเทศบาลตําบลบานแหวน  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม  
จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลประจําปงบประมาณ 2564– 2566  ข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรและเปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหารอีกท้ังยังเปนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ทักษะทัศนคติท่ีดีคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อีกทางหนึ่งดวย 
 
2. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540, หนา 154) ไดใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรวาเปน
การดําเนินการใหบุคลากรในหนวยงานไดมีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติหรืองานท่ีจะปฏิบัติ หรือ
ใหมีความรูความสามารถสูงข้ึน ซ่ึงในการพัฒนาบุคลากรนั้นปกติจะมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือเพ่ือใหบุคลากร
มีความสามารถเหมาะสมกับงานท่ีจะปฏิบัติและเพ่ิมพูนความรูสึกนึกคิดท่ีดีตอการปฏิบัติงานใหสูงข้ึนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สมาน รังสิโยกฤษฎ (2544, หนา 83) กลาววา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดําเนินการ
เก่ียวกับการสงเสริมใหบุคคลมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการทํางานท่ีดีข้ึนตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีในการงาน



 

“พัฒนาคน  คนพัฒนาองค์กร  องค์กรพัฒนาชุมชน  ชุมชนพัฒนาชาติ” 

หนา 2 

อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน การพัฒนาบุคคลเปนกระบวนการท่ีจะเสริมสรางและ
เปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในดานตาง ๆ เชน ความรูความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติท่ีดี และวิธีในการทํางาน
อันจะนําวิธีไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน 
  เคนนีและรายด (Kenney & Ried, 1986, p. 3) กลาววา การพัฒนาบุคลากรเปนวิธีการตาง ๆ 
ท่ีดําเนินการเพ่ือใหผูท่ีไดรับการบรรจุเขาทํางานในองคกรนั้นอยูแลวไดมีความรู ความเขาใจสามารถทํางานใน
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายไดอยางเต็มท่ี 
  โดยสรุปแลว การพัฒนาบุคลากร คือการ ดําเนินการเพ่ือใหบุคลากร ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถ เพ่ือใหเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติหนาท่ีราชการ  
 
3. วัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 

3.1 เพ่ือพัฒนาพนักงานเทศบาล ใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงม่ันท่ีจะเปนคนดี มีจิตสํานึกในการ
พัฒนาตนเองเพ่ือใหรูวิธีคิดอยางมีระบบ รูวิธีคิดท่ีถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual Skills) 
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล 
 3.2 เพ่ือพัฒนาพนักงานเทศบาล ใหมีสมรรถนะดานมนุษย มุงม่ันท่ีจะเขาใจและตระหนักรูในคุณคาของ
ตนเองและคุณคาของผูอ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือพัฒนาพนักงานเทศบาล ใหมีสมรรถนะดานงาน มุงม่ันท่ีจะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแหวน ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอและโครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตรของจังหวัด เพ่ือใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและ
ยุทธศาสตรของกระทรวงมหาดไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
หนวยงานตาง ๆ ท่ีใหความรวมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรในสวนราชการตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิผล  
4. เปาหมายในการพัฒนา 

 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
 บุคลากรไดรับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในป 2564 – 2566  ไมนอยกวารอยละ 90 ของจํานวนบุคลากรท้ังหมด 
 4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

  บุคลากร  มีความรู ความชํานาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในปงบประมาณ  2564 -2566  เพ่ิมข้ึนรอยละ 90 จากจํานวนพนักงานท่ีไดรับการพัฒนา 

 4.3 เปาหมายเชิงประโยชน 
  เทศบาลตําบลบานแหวน มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และ

ผลักดันใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลบานแหวนบรรลุตามเปาหมาย 
 

5. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 เทศบาลตําบลบานแหวน  ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (2564-2566) 

และแผนพัฒนาบุคลากร ตามคําสั่งเทศบาลตําบลบานแหวน ท่ี 503/2563 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563  
ประกอบดวย   
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4. ผูอํานวยการกองคลัง   กรรมการ 

5. ผูอํานวยการกองชาง   กรรมการ 

6. ผูอํานวยการกองการศึกษา   กรรมการ 
7. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  กรรมการ 

8. หัวหนาสาํนักปลดัเทศบาล   กรรมการและเลขานุการ 

9. หัวหนาฝายอํานวยการ    ผูชวยเลขานุการ 
10. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ      ผูชวยเลขานุการ 

โดยคณะกรรมการดังกลาวขางตน  รวมพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของบุคลากร
ในสังกัดใหครอบคลุม ดังนี้ 

 5.1 กําหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาวิธีการพัฒนาระยะเวลาและงบประมาณใน
การพัฒนาพนักงานเทศบาลใหมีความสอดคลองกับตําแหนงและระดับตําแหนงในแตละสายงานท่ีดํารงอยูตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป 

 5.2 พิจารณาหลักสูตร ท่ีบุคลากรในสังกัดตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถในหลักสูตร
ใดหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรอยางนอยปละ 1 ครั้งหรือตามท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นสมควรอาจประกอบดวย 

  (1) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
  (2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
  (3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
  (4) หลักสูตรดานการบริหาร 
  (5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 5.3 พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากรวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความจําเปนและความ

เหมาะสม อาจประกอบดวย 
 (1) การปฐมนิเทศ 
 (2) การฝกอบรม 
 (3) การศึกษาหรือดูงาน 
 (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา 
 (5) การสอนงานการใหคําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 

 5.4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการพัฒนาในแตละหลักสูตร หรือแตละวิธีการ
สําหรับการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามแผนการพัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมโดยคํานึงถึงความประหยัดคุมคา
เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 5.5 พิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาใหครอบคลุมสมรรถนะหลักท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการใหกับบุคลากรในสังกัด อยางนอยควรประกอบดวย 

  (1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
  (2) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
  (3) ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
  (4) การบริการเปนเลิศ 
  (5) การทํางานเปนทีม 
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 5.6 พิจารณาจัดการเรียนรูในองคกร KM  (Knowledge Management) ในเทศบาลตําบล 
บานแหวน  เพ่ือใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (learning organization) ในทุกวาระทุกโอกาส เพ่ือสืบคนหา
ความรูใหม ๆ ในตัวบุคลากร และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 5.7 พิจารณาจัดการเรื่องนโยบายการพัฒนาบุคลากรในเทศบาลตําบลบานแหวน  เพ่ือใหเปน
แนวทางในการพัฒนาดานบริหารบุคคล แนวทางกิจกรรม การกระทํา หรือการเลือกตัดสินใจของเทศบาล        
เพ่ือชี้นําใหมีกิจกรรมหรือการกระทําตาง ๆ เกิดข้ึน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีไดกําหนดไว โดยมีการวางแผน     
การจัดทําโครงการ วิธีการบริหารหรือกระบวนการดําเนินงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง          
ดวยวิธีปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกับสภาพความเปนจริง และความตองการของประชาชน 
ผูใชบริการในแตละเรื่อง 
6. ข้ันตอน ในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
   6.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 

  6.1.2 ประชุมคณะกรรมการฯ ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร  กําหนด
เปาหมาย แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ของเทศบาลตําบลบานแหวน  

   6.1.3 เพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ของเทศบาลตําบลบานแหวน และ
สงคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาปรับแตงรางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 

   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 Outcome Output 

• วิสัยทัศน พันธกิจ 
เทศบาลตาํบลบาน
แหวน 
 

• นโยบายการพัฒนา
พนักงานเทศบาล 

 

• การพัฒนาแผนงาน 
 

• เปาหมายของเทศบาล
ประจําป 2564 -
2566 

 

• บทบาท อํานาจหนาท่ี
ของ เทศบาลตําบล
บานแหวน 

 

• ผลการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน
เทศบาล ประจําป 

 

 วิเคราะห
ยุทธศาสตร
เทศบาล 

• แผนพัฒนา
บุคลากร 
เทศบาลตาํบล
บานแหวน 
ประจําป
งบประมาณ 
2564 -2566 

 พนักงานเทศบาล
สังกัดเทศบาล 
ตําบลบานแหวน
ไดรับการพัฒนา
ตามแผนฯ  วิเคราะหSWOT

สภาพแวดลอม
ภายใน ภายนอก 

 กําหนดเปาหมาย
การพัฒนา
พนักงานเทศบาล 

 กําหนด
รายละเอียด
แผนงาน โครงการ 
ตัวช้ีวัด  
การติดตาม และ
การประเมินผล 

Impact 

• พนักงานเทศบาล
ทุกระดับมี
สมรรถนะดานการ
ปฏิบัติงาน 

•  พนักงานเทศบาล
ทุกระดับบริการ
ประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
  

ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเทศบาล 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาพนักงานเทศบาลใหสอดคลองกับ
สมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลเพ่ือรองรับความกาวหนาในสายงาน 
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
ทุกระดับ 
กลยุทธท่ี 4 จัดสวัสดิการพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตพนักงาน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาพนักงานเทศบาลใหเปนคนดี 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาพนักงานเทศบาลใหเปนคนมี
ความรูคูความดี 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหพนักงานเทศบาลมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมใหพนักงานเทศบาลปฏ ิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาพนักงานเทศบาลทุกระดับเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาพนักงานเทศบาลทุกระดับ ให
ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในองคกร ใน
อนาคต  
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาใหพนักงานเทศบาล
รวมมือกับเครือขาย หนวยงานรัฐ เอกชน และภาพ
ประชาชน 
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาใหพนักงานเทศบาล
นําความรูท่ีไดรับจากการอบรมมาปฏิบัติจริง 
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาใหพนักงานเทศบาล
พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
  

ยุทธศาสตรท่ี 4  
การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและรวมกันพัฒนา 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมใหพนักงานเทศบาลยอมรับใน
ผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแกไขในผลงานของตน 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูรวมกัน
ภายในองคกร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน  
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมใหพนักงานเทศบาลนําความรูท่ีมี
แบงปนใหกับพนักงานเทศบาลรวมกัน 
 



 

“พัฒนาคน  คนพัฒนาองค์กร  องค์กรพัฒนาชุมชน  ชุมชนพัฒนาชาติ” 

หนา 7 

  
นโยบายและกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
1. นโยบายดานโครงสรางการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล 

1. ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสม กับภารกิจ 
2. จัดทําแผนผังเสนทางความกาวหนาใหกับพนักงาน 
3. สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
4. สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ในทุกสวนราชการ 
5. จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดิการใหกับบุคลากรเพ่ือเปนแรงจูงใจในการทํางาน 
6. ยึดประชาชนเปนศูนย กลางในการทํางานและบริการ 
7. มีระบบการประเมินผลงานท่ีเท่ียงตรง ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. นโยบายดานการบริหาร   
1. กระจายอํานาจไปสูผูบริหารระดับหัวหนางาน ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาในระดับตน 
2. มีการกําหนดแผลกลยุทธเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานใหเปนไปตามแผนงาน และทิศทางท่ี 

วางไว 
3. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปตามภาระหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว 
4. มีการบริหารจัดการมุงสูคุณภาพดวยความมุงม่ัน รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพใหมีความ 

คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
5. มีการติดตามและประเมินผลดวยการประชุมคณะกรรมการกองเพ่ือรับทราบปญหา/อุปสรรคและ 

ปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 
3. นโยบายดานอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลัง 

1. การบริหารกําลังคนใหสอดคลองกับความจําเปนตามพันธกิจ 
2. การพัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใชกําลังคน 
3. การพัฒนาผลิตภาพและความคุมคาของกําลังคน 
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารกําลังคน 

4. นโยบายดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู 
1. สรางความรูและความเขาใจใหกับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณคาของการจัดการความรู 
2. สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององคกรท่ีเอ้ือตอการแบงปนและถายทอดความรูระหวาง 

บุคลากรอยางตอเนื่อง 
3. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบจัดการความรู เพ่ือใหบุคลากรสามารถเขาถึงองคความรูตางๆ ของ 

องคกรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. นโยบายดานภาระงาน 

1. มีการกําหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอยางชัดเจน 
2. มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
3. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทําความเขาใจถึงภาระงานรวมกันอยางสมํ่าเสมอโดยทุกงานจะตองมี 

การประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเปนการรายงานผลการดําเนินงาน การแกไขปญหาอุปสรรคและปรับปรงุภาระ 
งานประจําทุกเดือน 
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6. นโยบายดานระบบสารสนเทศ 

1. ใหทุกงานในกองใชขอมูลเพ่ือวิเคราะหงานจากแหลงขอมูลเดียวกัน 
2. ใหทุกงานจัดทําฐานขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรในภารกิจของงานนั้นๆ และหาแนวทางในการ 

เชื่อมโยงขอมูลเพ่ือใชรวมกัน 
3. ใหมีการปรับปรุงฐานขอมูลท่ีรับผิดชอบใหเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ 

7. นโยบายดานการมีสวนรวมในการบริหาร 
1. มีการประชุมหัวหนางานกับผูอํานวยการกองเพ่ือเปนการรายงานผลติดตาม และรวมแกไขปญหา 

อุปสรรค ตลอดจนรวมใหขอเสนอแนะตอการบริหารของหนวยงานเปนประจํา 
2. ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานรวมกัน 
3. สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม 
4. สงเสริมมาตรการการมีสวนรวมในการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
5. สงเสริมและสนับสนุนการสรางและใชองคความรูในกระบวนการทํางาน เพ่ือบุคลากรพัฒนาทักษา 

และความชํานาญในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามพันธกิจขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีศักยภาพ 
ในการพัฒนาตนเอง 
8. นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. มีการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอยาง 
ตอเนื่องดวยการสงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร 

2. สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
3. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรท้ังดานทักษะวิชาการและการรอบรูและนําผลมาเปน 

แนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
8. นโยบายดานการเงินและงบประมาณ 

1. มีการจัดทําแผนการใชเงินงบประมาณท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายได ใหเปนไปตาม 
วัตถุประสงคและสอดคลองกับภารกิจของกอง และใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจําป 

2. มีการจัดทําสรุปรายงานการใชจายงบประมาณท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดประจําเดือน 
เวียนใหบุคลากรไดทราบทุกเดือน 

3. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไประบบการบริหารและ 
จัดการตามระบบบัญชีมาใช 

4. มีการมอบหมายใหบุคลากรมีสวนรวมรับผิดชอบและปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 
9. นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ของทองถ่ิน 

2. จัดทําแผนกิจกรรม/โครงการท่ีเปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. ดําเนินการใหผูบริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีนําไปสู 

การสรางสรรค รวมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
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8. ปญหาและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 การวิเคราะหสภาวะแวดลอม   (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ 
สําหรับองคกร  ซ่ึงชวยผูบริหารกําหนด จุดแข็ง และ จุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปจจัย ตาง ๆ ตอการทํางานขององคกร           
การวิเคราะห SWOT Analysis  เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ  เพ่ือให ผูบริหารรูจุดแข็ง  จุดออน  
โอกาส  และอุปสรรคขององคกร ซ่ึงจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไมหลงทาง  นอกจากนี้ยัง
บอกไดวาองคกรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปาหมายไดดีหรือไม  ม่ันใจไดอยางไรวาระบบการ ทํางานในองคกรยังมี
ประสิทธิภาพอยู  มีจุดออนท่ีจะตองปรับปรุงอยางไร  ซ่ึงการวิเคราะหสภาวะแวดลอม SWOT Analysis มีปจจัย
ท่ีควรนํามาพิจารณา  2  สวน  ดังนี้    

1. ปจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ไดแก 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีท่ี เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานกําลังคน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต  จุดแข็งดาน
ทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนปญหาหรือ

ขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซ่ึงองคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น    
2. ปจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ไดแก 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เปนผลจากการท่ีสภาพแวดลอม ภายนอกขององคกรเอ้ือ

ประโยชนหรือสงเสริมการ ดําเนินงานนขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้น เปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน  ผูบริหารท่ีดีจะตองเสาะ แสวงหา
โอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก ซ่ึงการบริหาร

จําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง  
  

วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลตําบลบานแหวน 

 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีบานพักอยูบริเวรทองท่ีเดียวกัน 
2. บุคลากรมีจิตบริการ 
3. บุคลากรมีความสมานฉันทภายในองคกร 
4. ผูบริการปกครองแบบครอบครัว 
5. สภาพแวดลอมเหมาะสมและบรรยากาศดี 
6. รับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
7. บุคลากรรุนใหมยอมรับการเปลีย่นแปลง 

จุดออน   W 
1. ขาดฐานขอมูลท่ียอมรับนานับถือ 
2. ทํางานแทนกันไมได 
3. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรขาดทักษะในการทํางาน 
5. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองคกร 
6. ขาดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 



 

“พัฒนาคน  คนพัฒนาองค์กร  องค์กรพัฒนาชุมชน  ชุมชนพัฒนาชาติ” 

หนา 10 

 
จุดแข็ง(ตอ) S 

8. มีวัสดุ ครุภัณฑ อาคารสถานท่ี เครื่องอํานวย
ความสะดวกท่ัวถึง 

9. ขอบเขตการทํางานมีความชัดเจน 
 

 
จุดออน(ตอ) W 

ในองคกร 
7. บุคลากรขาดความกระตือรือรนในการเรียนรู

และพัฒนางาน 

โอกาส O 
1. เทศบาลตําบลบานแหวน ใหโอกาสในการ

พัฒนาตนเองดานการปฏิบัติงาน 
2. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
3. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปด

โอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม 
4. เทศบาลตําบลบานแหวน ใหความสําคัญตอ

งานการเจาหนาท่ี  
5. ไดรับความรวมมือจากหนวยงานนอกอยางดี 
6. เทศบาลตําบลบานแหวนไดใหสวัสดิการแก

พนักงานตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 
 

อุปสรรค/ขอจํากัด T 
1. บุคลากรภายนอกงานการเจาหนาท่ีไมเขาใจ

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของงานการเจาหนาท่ี 
2. นโยบายรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง 
3. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซอม 

ไม มีความชัด เจน ขาดแนวทางในการ
ดําเนินการท่ีถูกตอง 
 

 

 
การกําหนดสมรรถนะเพ่ือใชในการพัฒนา 

1. เทศบาลตําบลบานแหวน  ไดยึดหลักสมรรถนะหลักท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ ของ
บุคลากรทุกระดับชั้น มากําหนดเปนสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซ่ึงเทศบาลตําบลบานแหวน       
ไดประกาศใชเปนตัวกําหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุกๆ  6 เดือน ดังนี้ 

 การมุงผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
 ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
 การบริการเปนเลิศ 
 การทํางานเปนทีม 

2. ตําแหนง บริหารงานทองถ่ินและอํานวยการทองถ่ินเปนสายงานของผูบริหาร เทศบาล
ตําบลบานแหวน ไดกําหนด แนวทางสําหรับการพัฒนาเพ่ือทําหนาท่ีผูบริหารท่ีดีในปจจุบันและอนาคต พรอมกับ
เตรียมกาวข้ึนเปนผูบริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

 การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการเปนผูนํา 
 ความสามารถในการพัฒนาคน 
 การคิดเชิงกลยุทธ 

3. ตําแหนงอ่ืน ท่ีนอกเหนือจากสายงานผูบริหารทองถ่ิน  อํานวยการทองถ่ิน  เทศบาลตําบล
บานแหวน ไดกําหนดสมรรถนะประจําสายงาน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและระดับท่ีดํารงตําแหนงอยู,   
ตามสายงานประจําของแตละตําแหนง ยกเวน  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางบางตําแหนง ซ่ึงเปนไปตาม
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ประกาศของเทศบาลตําบลบานแหวน ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป และตองดําเนินการทุก  
6 เดือน เชนกัน 

 
9. การจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคล 
 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทางท่ี
จะชวยใหบุคลากรในหนวยงานสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายในสายอาชีพของตนโดยมีวัตถุประสงค
หลักในการพัฒนาจุดออน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหนวยงานแผนพัฒนา
รายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ วา IDP จึงเปนแผนสําหรับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมใหมีคุณสมบัติ
ความสามารถ และศักยภาพในการทํางานสําหรับตําแหนงท่ีสูงข้ึนตอไปในอนาคตหรือตามเสนทางความกาวหนา
ในสายอาชีพ (Career Path) ท่ีเทศบาลตําบลบานแหวนกําหนดข้ึน 
 ดังนั้น IDP จึงไมใชกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพ่ือการ
เลื่อนตําแหนงงานหรือการปรับเงินเดือนและการใหผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ  แตเม่ือไดมีการดําเนินกิจกรรม
ตามกรอบ IDP อยางเปนระบบบนเกณฑข้ันพ้ืนฐานของระดับความรู ความสามารถหรือสิ่งท่ีผูบังคับบัญชา
คาดหวังมีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทางเปนขอผูกพันหรือขอตกลงในการเรียนรูรวมกัน IDP ก็จะเปนเครื่องมือ
สําคัญในการเชื่อมโยงความตองการของพนักงานรายบุคคลใหตอบรับหรือตอบสนองตอความตองการในระดับ
หนวยงานยอยและสงผลใหบรรลุเปาหมายขององคการได 
 การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลของเทศบาลตําบลบานแหวน มีเจตนารมณสําคัญท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงมุมมองตอระบบบริหารพนักงานเทศบาลจากเดิมท่ีเนนพัฒนาพนักงานเทศบาลใหมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานมาเปนการใหพนักงานเทศบาลเปนผูรูรอบ รูลึกและเปนแรงผลักดันตอความสําเร็จของเทศบาลตําบล
บานแหวน รวมท้ังใหพนักงานเทศบาลปฏิบัติงานโดยมุงเนนท่ีประชาชนและสัมฤทธิผลบุคลากรเทศบาลตําบล
บานแหวน จึงตองปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิดและวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง
ใหสามารถตอบสนองตอภารกิจของหนวยงานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยมุงเนนการนําหลักสมรรถนะ
มาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหบุคลากรมีพ้ืนฐานสมรรถนะตามท่ีเทศบาลตําบลบาน
แหวนกําหนด  
 ดวยเหตุนี้เทศบาลตําบลบานแหวน จึงจําเปนตองมีการดําเนินการในเรื่องการพัฒนาบุคลากร
เปนรายบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพใหแกบุคลากรทุกระดับชั้น หากมีการดําเนินการตามกระบวนการพัฒนา
รายบุคคลอยางเปนระบบและตอเนื่องแลวบุคลากรของเทศบาลตําบลบานแหวนจะมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
สามารถปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจท่ีไดรับมอบหมายอันจะมีผลเชื่อมโยงไปสูการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  เพ่ิมคาจาง และคาตอบแทน ทําใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนตอเทศบาลตําบลบานแหวนยิ่งข้ึนตอไป 
 ดังนั้น บุคลากรทุกระดับ จําเปนตองมีความรูความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล ประกอบดวย ความหมายประโยชนบทบาทหนาท่ีของกลุมบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทํา
แผนพัฒนารายบคุคลรวมถึงเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซ่ึงบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดทํา
แผนพัฒนารายบคุคล (IDP) ประกอบดวย 

1. ผูบริหารระดับสูง- นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน 
2. ผูบังคับบัญชาท่ีมีผูใตบังคับบัญชา- ปลัด หัวหนาสวนราชการ และพนักงานทุกระดับ 
3. เจาหนาท่ี- ผูปฏิบ ัติงานดานทรัพยากรบุคคล  
4. องคกร - เทศบาลตําบลบานแหวน   
บุคคลในแตละกลุมมีบทบาทและขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบดังตารางตอไปนี้ 
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กลุมบุคคล บทบาท/ หนาท่ีความรับผิดชอบ 
นายกเทศมนตรีตําบล
บานแหวน 

• สนับสนุนและผลักดันใหผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามท่ี
กําหนดข้ึน 

• อนุมัติใหการจัดทํา IDP เปนกระบวนการหนึ่งท่ีผูบังคับบัญชาจะตอง
ปฏิบัติอยางตอเนื่องทุกป 

• ติดตามผลการจัดทํา IDP ระหวางผูบังคับบัญชากับบุคลากร พรอมท้ัง
การนําแผน IDP ไปใชปฏิบัติจริง 

• จัดสรรงบประมาณในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแตละปอยาง
ตอเนื่อง 

ปลัดเทศบาลตําบลบาน
แหวน หัวหนาสวน
ราชการ ผูใตบังคับบัญชา
ในแตละสายงาน ในแต
ละกอง 

• ทําความเขาใจกับกระบวนการและวัตถุประสงคของการจัดทํา IDP 
• ปฏิบัติตามกระบวนการและข้ันตอนของ IDP ท่ีกําหนดข้ึน 
• ประเมินขีดความสามารถของผูใตบังคับบัญชาเพ่ือคนหาจุดแข็งและ

จุดออนของบุคลากรในงานท่ีมอบหมายใหรับผิดชอบในปจจุบัน 
• ทําความเขาใจถึงแหลงหรือชองทางการเรียนรูเพ่ือพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรเปนรายบุคคล 
• กําหนดแนวทางหรือชองทางการพัฒนาตนเองท่ีเหมาะสมกับบุคลากร 
• ใหขอมูลปอนกลับแกบุคลากรถึงจุดเดนและจุดท่ีบุคลากรตองพัฒนา

ปรับปรุงใหดีข้ึน 
• ชี้ใหบุคลากรเห็นขอบเขตท่ีเขาสามารถเพ่ิมความรับผิดชอบมากข้ึน 

เจาหนาท่ี/ผูปฏิบัติหนาท่ี
ทรัพยากรบุคคล 

• มีสวนรวมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเปนจริง 
• ทําความเขาใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ท่ีผูบังคับบัญชากําหนดข้ึน

ดวยความเต็มใจและตั้งใจ 
• รวมกับหัวหนาสวนราชการกําหนดแผนฯ เปาหมายและวัตถุประสงคใน

การพัฒนาตนเอง 
• หาวิธีการในการทําใหเปาหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานท่ี

รับผิดชอบประสบความสําเร็จ 
• ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาตนเองและเต็มใจท่ีจะรับรูผลการ

พัฒนาความสามารถของตนเองจากผูอ่ืน 

 
 การสํารวจตนเองของบุคลากรในสังกัด  เริ่มจากนายกเทศบาลตําบลบานแหวน ปลัดเทศบาล และ 
หัวหนาสวนราชการ ประชุมทําความเขาใจเก่ียวกับหลักการ และวิธีการสํารวจตนเอง วา หนวยงาน หัวหนาสวน 
และผูใตบังคับบัญชามีบทบาทอยางไร จากนั้นใหแตละสวนราชการไปสํารวจตัวเอง โดยการทํางานรวมกันระหวาง
หัวหนาสวนราชการและลูกนอง รวมปรึกษาหารือภายในสวนราชการและใหบุคลากรประเมินตนเองสงงานการ
เจาหนาท่ีตามตาราง 
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หลักสูตรและตารางการพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคล 
เทศบาลตําบลบานแหวน 

ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566 

ตําแหนง ทักษะท่ีตองพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ชวงเวลาพัฒนา 

ปลัดเทศบาล ,รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน) 
 

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน การบริหารจัดการ 
แผนงาน  งบประมาณ  การคลัง งาน
ชาง งานอํานวยการ  งานสาธารณสุข 
งานสิ่งแวดลอม งานสภา ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษา 
ดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรม 
ในแตละโอกาส 

สํานักปลัดเทศบาล    
นักบริหารงานท่ัวไป   
(หัวหนาฝายอํานวยการ,  
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล) 

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ี เชน 
งานอํานวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป 
งานประสานงานท่ัวไป  งานสภา งานรัฐ
พิธี  งานท่ีไมอยูในสวนราชการอ่ืน 

ฝกอบรม 
ศึกษา 
ดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรม 
ในแตละโอกาส 

นักจัดการงานท่ัวไป  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงงานอํานวยการ  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงาน
ท่ัวไป  งานธุรการ  งานสารบรรณ งาน
สภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไมอยูในสวน
ราชการอ่ืน 

ฝกอบรม 
ศึกษา 
ดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรม 
ในแตละโอกาส 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน   1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงเชน งานแผน งบประมาณ 
ขอบัญญัติฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษา 
ดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรม 
ในแตละโอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล   1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงเชน งานเลื่อนข้ัน เลื่อนระดับ 

ฝกอบรม 
ศึกษา 
ดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรม 
ในแตละโอกาส 
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งานประเมินสวัสดิการ งานพัฒนา  งาน
สรรหา งานเงินเดือน คาจาง  
คาตอบแทน งานเครื่องราชฯ งานเขียน
โครงการ  งานฝกอบรม  งานบริการ  
ฯลฯ 

นักพัฒนาชุมชน , 
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงเชนงานสวัสดิการชุมชน  งาน
เบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ ดอยโอกาส งานสตรี 
งานพัฒนาชุมชน ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษา 
ดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรม 
ในแตละโอกาส 

เจาพนักงานธุรการ  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงเชน งานอํานวยการ  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงาน
ท่ัวไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานท่ี
ไมอยูในสวนราชการอ่ืน 

ฝกอบรม 
ศึกษา 
ดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรม 
ในแตละโอกาส 

เจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงเชนงานเฝาระวังภัย  การชวย
ภัย  งาน กูชีพ  อพปร. ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษา 
ดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรม 
ในแตละโอกาส 

พนักงานจางตามภารกิจ    
ผูชวยนักวิเคราะหนโยบาย 
และแผน 

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงเชน งานแผน งบประมาณ 
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายฯลฯ 
 
 
 

ฝกอบรม 
ศึกษา 
ดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรม 
ในแตละโอกาส 

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงเชน งานอํานวยการ  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงาน
ท่ัวไป งานธุรการ งานสารบรรณ  งาน
สภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไมอยูในสวน

ฝกอบรม 
ศึกษา 
ดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรม 
ในแตละโอกาส 
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ราชการอ่ืน 
 

พนักงานขับเครื่องจักรกล 
ขนาดเบา, พนักงานขับรถยนต 

1.สมรรถนะหลัก 
2.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงเชน เรียนรูการบํารุงรักษา
เครื่องยนต  มารยาทการใชรถใชถนน 
เครื่องหมายจราจรฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษา 
ดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรม 
ในแตละโอกาส 

พนักงานดับเพลิง 
 

1.สมรรถนะหลัก 
2.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน เรียนรูการบํารุงรักษา
เครื่องยนตรถบรรทุกน้ํา  เครื่องหมาย
จราจร ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษา 
ดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรม 
ในแตละโอกาส 

พนักงานจางท่ัวไป    
คนงานท่ัวไป 1.สมรรถนะหลัก 

2.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน งานบํารุงรักษาตนไม 
สนามหญา  งานบํารุงรักษาเครื่องยนต
ในเบื้องตน  งานออกแบบและตกแตง
ตนไมเล็กใหญ งานตัดหญาสองขางทาง
งานเตรียมสถานท่ีจัดกิจกรรมฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษา 
ดูงาน 

ประชุม
ชี้แจง 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน

แตละโอกาส 

กองคลัง    
นักบริหารงานการคลัง 
ผูอํานวยการกองคลัง, 
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน  งานอํานวยการ  งาน
บริหาร งานการคลงั  งานงบประมาณ  
งานสวัสดิการ  งานการเงิน  การบัญชี  
การจัดเก็บ  งานพัสดุฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษา 
ดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน

แตละโอกาส 

นักวิชาการพัสดุ  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงเชน งานจัดซ้ือ  จัดจาง  งาน
ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ สํานักงาน  
งานวิธีการพัสดุ  ตกลง  สอบ ประกวด 
ราคาพัสดุ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน

แตละโอกาส 

เจาพนักงานจัดเก็บรายได  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงเชน งานจัดเก็บ  งานเขียน

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน

แตละโอกาส 
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ใบเสร็จ งานภาษีอากร  งานการเงิน 
ฯลฯ   

นักวิชาการเงินและบัญชี  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงเชน งานการเงิน  การบัญชี  
งานควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา 
ใบสําคัญ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน

แตละโอกาส 

ลูกจางประจํา    
นักจัดการงานท่ัวไป 1.สมรรถนะหลัก 

2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงเชน งานจัดเก็บ  งานเขียน
ใบเสร็จ งานภาษีอากร  งานการเงิน 
ฯลฯ   

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน

แตละโอกาส 

พนักงานจางตามภารกิจ    
ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 
ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
 

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน

แตละโอกาส 

คนงานท่ัวไป 1.สมรรถนะหลัก 
2.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง งานเตรียมสถานท่ีจัดกิจกรรม
งานแผนท่ีภาษี, งานจัดเก็บภาษีฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษา 
ดูงาน 

ประชุม
ชี้แจง 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน

แตละโอกาส 

กองชาง    
นักบริหารงานชาง 
ผูอํานวยการกองชาง 
หัวหนาฝายแบบแผนและ
กอสราง  

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง งานออกแบบและกอสราง งาน
สาธารณูปโภค งานผังเมือง งาน
บํารุงรักษาและบูรณะถนน 
  

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน

แตละโอกาส 

นายชางโยธา  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน

แตละโอกาส 

วิศวกรโยธา 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน
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3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง 

งาน แตละโอกาส 

นายชางไฟฟา 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน

แตละโอกาส 

เจาพนักงานธุรการ  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน

แตละโอกาส 

กองการศึกษา    
ผูอํานวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา) 

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงเชน งานบริหารงานการศึกษา 
งานอํานวยการ  งานประเมินผล
การศึกษา งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งาน
โรงเรียน  การจัดซ้ือจัดจาง  งาน
โครงการ งานประเพณีวัฒนธรรม  งาน
การศาสนาฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน

แตละโอกาส 

นักวิชาการศึกษา 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงเชน งานประเมินผลการศึกษา 
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน  
งานประเพณีวัฒนธรรม งานการศาสนา 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน

แตละโอกาส 

เจาพนักงานธุรการ  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงเชน งานอํานวยการ  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงาน
ท่ัวไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานรัฐ
พิธี  งานท่ีไมอยูในสวนราชการอ่ืน 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน

แตละโอกาส 

ครู  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงานการสอน 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงเชน งานการสอน  การดูแลเด็ก
ปฐมวัย  งานประเมินผลการศึกษา งาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน

แตละโอกาส 
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พนักงานจางตามภารกิจ    
ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(ผูมีคุณวุฒ)ิ 

1.สมรรถนะหลัก 
2.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงเชน งานการสอน  การดูแลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน

แตละโอกาส 

พนักงานจางท่ัวไป    
คนงานท่ัวไป 1.สมรรถนะหลัก 

2.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงเชน งานการสอน  การดูแลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย งานสารบรรณ งานจัดซ้ือจัดจาง
ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน

แตละโอกาส 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม    
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงเชน งานบริหารงานสาธารณสุข  
งานอํานวยการ  งานสิ่งแวดลอม  งาน
อนามัย  งานบริการสาธารณสุข  งาน
ควบคุมโรคติดตอ งานทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน

แตละโอกาส 

นักวิชาการสาธารณสุข  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงเชน งานบริการสาธารณสุข  
งานอนามัยสิ่งแวดลอม  งาน
รักษาพยาบาลในเบื้องตนฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน

แตละโอกาส 

เจาพนักงานธุรการ  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงเชน งานอํานวยการ  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงาน
ท่ัวไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานรัฐ
พิธี  งานท่ีไมอยูในสวนราชการอ่ืน 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน

แตละโอกาส 
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พนักงานจางท่ัวไป    
พนักงานขับรถขยะ 1.สมรรถนะหลัก 

2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน งานเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล  
งานดูแลความสะอาดรถขยะ  งานขน
ถายสิ่งปฏิกูล  งานดูแลควบคุม
โรคติดตอ งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน

แตละโอกาส 

คนงานประจํารถขยะ 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําสายงาน 
3.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน งานเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล  
งานดูแลความสะอาดภายในตําบล  งาน
ดูแลควบคุมโรคติดตอ งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับ
มอบหมาย 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน

แตละโอกาส 

คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติงาน
การแพทยฉุกเฉิน) 

1.สมรรถนะหลัก 
2.งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน งานประสานงาน  งาน
ชวยเหลือผูปวยติดบานติดเตียง, งาน 
สาธารณสุขพ้ืนฐาน งานแกไขปญหา
เฉพาะหนา ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน

แตละโอกาส 

 
 
 
 
 
 
 



 

“พัฒนาคน  คนพัฒนาองค์กร  องค์กรพัฒนาชุมชน  ชุมชนพัฒนาชาติ” 

หนา 20 

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลบานแหวน  ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเทศบาล 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาพนักงานเทศบาลใหสอดคลองกับสมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปท่ี
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
25
64 

25
65 

25
66 

1 โครงการอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาล
และพนักงานจางเทศบาลประจําป  

-รอยละ 90  
ผูเขารับการอบรม 
-ผูเขาอบรมไดรับความรู
และนําไปประยุกตใชให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เชิงปรมิาณ 
- บุคลากรไดรับการพัฒนาในสายงานรอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใชสมรรถนะในการปฏิบัติงาน รอยละ 
90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานในสายงาน รอยละ 90 
 

งบประมาณ
ประจําป 

X X X งานการ
เจาหนาท่ี 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ
หลักใหกับบุคลากร 

-รอยละ 90  
ผูเขารับการอบรม 
-ผูเขาอบรมไดรับความรู
และนําไปประยุกตใชให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรไดรับการพัฒนาในสมรรถนะหลัก รอยละ 90 

เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใชสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน รอยละ 90 

เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะ รอยละ 90 
 

งบประมาณ
ประจําป 

X X X ทุกสวน
ราชการ 



 

“พัฒนาคน  คนพัฒนาองค์กร  องค์กรพัฒนาชุมชน  ชุมชนพัฒนาชาติ” 

หนา 21 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเทศบาล (ตอ) 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาพนักงานเทศบาลใหสอดคลองกับสมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปท่ี
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
25
64 

25
65 

25
66 

3 สงบุคลากรเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะในการทํางานของแตละสายงาน
จากหนวยงานอ่ืน 

-รอยละ 90  
ผูเขารับการอบรม 
-ผูเขาอบรมไดรับความรู
และนําไปประยุกตใชให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะในการทํางานรอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสทิธิภาพ รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน รอยละ 90 
 

งบประมาณ
ประจําป 

X X X ทุกสวน
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“พัฒนาคน  คนพัฒนาองค์กร  องค์กรพัฒนาชุมชน  ชุมชนพัฒนาชาติ” 

หนา 22 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเทศบาล 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพ่ือรองรับความกาวหนาในสายงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปท่ี
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
25
64 

25
65 

25
66 

1 กิจกรรมใหความรูและสงเสริมความกาวหนาให
พนักงานเทศบาลในสายงานของตนเอง 

-รอยละ 90  
ผูเขารับการอบรม 
-ผูเขาอบรมไดรับความรู
และนําไปประยุกตใชให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเขาใจเสนทางความกาวหนาของตน รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีท่ีมคีวามรูความสามารถเติบโตใน
สายงานรอยละ 90 
 

งบประมาณ
ประจําป 

X X X งานการ
เจาหนาท่ี 

2 จัดทําฐานขอมูลการฝกอบรมของบุคลากร -รอยละ 100  
ไดจัดทําขอมูลสมบูรณ 
-ไดรับความรูและนําไป
ประยุกตใชใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

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

งบประมาณ
ประจําป 

X X X งานการ
เจาหนาท่ี 

 
 
 
 



 

“พัฒนาคน  คนพัฒนาองค์กร  องค์กรพัฒนาชุมชน  ชุมชนพัฒนาชาติ” 

หนา 23 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเทศบาล 
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานทุกระดับ 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปท่ี
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
25
64 

25
65 

25
66 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากร -รอยละ 100 
ผูไดรับการตรวจสุขภาพ
ประจําป 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผานเกณฑ  รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีสุขภาพดีพรอมปฏิบัติงานรอยละ 90 

งบประมาณ
ประจําป 

X X X กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

2 โครงการซอมแผนฉุกเฉินกรณเีกิดเหตุไฟไหม -รอยละ 90  
ผูเขารวมซอมแผน 

-ไดรับความรูและนําไป
ประยุกตใชใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรเขารวมการซอมแผนกรณีเกิดเหตไุฟไหม  
 รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรูและสามารถทําหนาท่ีของตนเองกรณี
เกิดเหตุไฟไหมได รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีแผนเตรียมความพรอมกรณเีกิดเหตุไฟไหม 

งบประมาณ
ประจําป 

X X X งานปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

3 โครงการ Big Cleaning Day -รอยละ 90 
ผูเขารวมกิจกรรม 

-ไดรับความรูและนําไป
ประยุกตใชใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรเขารวมกิจกรรม   รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรูและเขาใจข้ันตอน  รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 90 
 

งบประมาณ
ประจําป 

X X X ทุกสวน
ราชการ 



 

“พัฒนาคน  คนพัฒนาองค์กร  องค์กรพัฒนาชุมชน  ชุมชนพัฒนาชาติ” 

หนา 24 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาพนักงานเทศบาลใหเปนคนดี 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาพนักงานเทศบาลใหเปนคนมีความรูคูความด ี

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ตอกิจกรรม 

ระยะเวลา/ปท่ี
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
25
64 

25
65 

25
66 

1 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม/  
ธรรมาภิบาลในหนวยงาน ใหกับบุคลากร 

-รอยละ 90  
ผูเขารับการอบรม 
-ผูเขาอบรมไดรับความรู
และนําไปประยุกตใชให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรเขารับการพัฒนา ดานคุณธรรมจริยธรรม รอย
ละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีคณุธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน รอยละ 
90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน รอยละ 90 
 

งบประมาณ
ประจําป 

X - X งานการ
เจาหนาท่ี 

2 มาตรการสงเสรมิองคความรูดานการตอตาน
การทุจริต 

-รอยละ 90  
ผูเขารับการอบรม 
-ผูเขาอบรมไดรับความรู
และนําไปประยุกตใชให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรไดรับการสงเสรมิดานตานการทุจริต รอยละ 
90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรูความเขาใจการทุจริต รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจรติ 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 90 
 
 
 
 

งบประมาณ
ประจําป 

X - X งานการ
เจาหนาท่ี 



 

“พัฒนาคน  คนพัฒนาองค์กร  องค์กรพัฒนาชุมชน  ชุมชนพัฒนาชาติ” 

หนา 25 

3 จัดทําคูมือผลประโยชนทับซอนและใหความรู
เรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากร 

-รอยละของจํานวนเลม เชิงปริมาณ 
- จัดทําคูมือผลประโยชนทับซอน จํานวน 10 เลม 
เชิงคุณภาพ 
- คูมือผลประโยชนทับซอน สมบูรณ อานเขาใจงาย  
รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีคูมือผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติ
ราชการ 

งบประมาณ
ประจําป 

X - - งานนิติการ 

4 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลผู
มีคุณธรรมจริยธรรมและใหบริการประชาชน
ดีเดน, พนักงานดีเดน 

-รอยละ 90  
ผูเขารับการอบรม 
-ผูเขารวมไดรับความรู
และปฏิบัติตนใหเปน
แบบอยาง 
-นําไปประยุกตใชใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรเขารวมโครงการเชิดชูเกียรติ  รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรูความเขาใจในวัตถุประสงคของ
โครงการ รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและเปน
แบบอยางท่ีดี 
 

งบประมาณ
ประจําป 

X X X สํานักปลดั  

5 จัดทําคูมือการใหบริการและปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสาร  การเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ประชาชน ตอเทศบาลตําบลบานแหวน  
 

-รอยละของจํานวนเลม เชิงปริมาณ 
- จัดทําคูมือผลการใหบริการ จํานวน 10 เลม 
เชิงคุณภาพ 
- คูมือผลการใหบริการ สมบูรณ อานเขาใจงาย  
รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีคูมือการใหบริการในการปฏิบัตริาชการ 

งบประมาณ
ประจําป 

X X X สํานักปลดั  

 
 
 
 



 

“พัฒนาคน  คนพัฒนาองค์กร  องค์กรพัฒนาชุมชน  ชุมชนพัฒนาชาติ” 

หนา 26 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาพนักงานเทศบาลใหเปนคนดี 
กลยุทธท่ี  2 สงเสริมใหพนักงานเทศบาลมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปท่ี
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
25
64 

25
65 

25
66 

1 จัดทําประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของ
เทศบาลตาํบลบานแหวน 
 

-รอยละ 90  
พนักงานเทศบาลเขารวม
และปฏิบัตตินตามประกาศ 

เชิงปริมาณ 
- จัดทําประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริต 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรูความเขาใจเรื่องการตอตานการทุจริต 
รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีประกาศเจตจํานงตอตานการทุจรติ 
 

งบประมาณ
ประจําป 

X - - ทุกสวน
ราชการ 

2 กิจกรรมมาตรการสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล 
 

-รอยละ 90  
พนักงานเทศบาลเขารวม
และปฏิบัติตนตามประกาศ 

เชิงปริมาณ 
- จํานวนหนังสือท่ีประชาชนหรือหนวยงานตรวจสอบ 
ตรวจสอบได 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการทํางานของหนวยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานบริหารงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

งบประมาณ
ประจําป 

X X X ทุกสวน
ราชการ 

3 โครงการเผยแพรขอมูลดานการจดัซื้อ-จัดจาง -รอยละ 100  
เผยแพรประกาศตาม
ระเบียบท่ีกําหนด 

เชิงปริมาณ 
- รอยละของจํานวนโครงการท่ีเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจดั
จาง 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการทํางานของหนวยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานบริหารงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

งบประมาณ
ประจําป 

X X X กองคลัง 
  



 

“พัฒนาคน  คนพัฒนาองค์กร  องค์กรพัฒนาชุมชน  ชุมชนพัฒนาชาติ” 

หนา 27 

4 มาตรการยกระดับการคณุภาพการใหบริการ
ประชาชน  
 

-รอยละ 80 
ประชาชนท่ีมาใชบริการมี
ความพึงพอใจ 

เชิงปริมาณ 
- จํานวนครั้งในการใหบริการกับประชาชน 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการทํางานของหนวยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน 
- ประชาชนไดรับความสะดวกในการมารบับริการ 
 

งบประมาณ
ประจําป 

X X X ทุกสวน
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“พัฒนาคน  คนพัฒนาองค์กร  องค์กรพัฒนาชุมชน  ชุมชนพัฒนาชาติ” 

หนา 28 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาพนักงานเทศบาลทุกระดับเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาพนักงานเทศบาลทุกระดับ ใหยอมรับการการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในองคกร ในอนาคต  

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปท่ี
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
25
64 

25
65 

25
66 

1 สงบุคลากรเขารวมโครงการท่ีเก่ียวกับภาวะการ
เปนผูนํา 
 

-รอยละ 80 
มีพนักงานเขารวมรับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ 
- ปลัด หัวหนาสวนราชการ ไดรับการพัฒนาภาวะการเปน
ผูนํา รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ปลัด หัวหนาสวนราชการสามารถปฏิบัติหนาท่ีความเปน
ผูนํา รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีสายงานผูบริหารท่ีมภีาวะการเปนผูนําและ
บังคับบัญชาไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

งบประมาณ
ประจําป 

X - - ทุกสวน
ราชการ 

2 สงบุคลากรเขารับการอบรมในโครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงาน 
 

-รอยละ 80 
มีพนักงานเขารวมรับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ 
- ปลัด หัวหนาสวนราชการ ไดรับการพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารงาน รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ปลัด หัวหนาสวนราชการสามารถปฏิบัติหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพ รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีสายงานผูบริหารท่ีมภีาวะการเปนผูนําและ
บังคับบัญชาไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
 

งบประมาณ
ประจําป 

X - - ทุกสวน
ราชการ 

 
 



 

“พัฒนาคน  คนพัฒนาองค์กร  องค์กรพัฒนาชุมชน  ชุมชนพัฒนาชาติ” 

หนา 29 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาพนักงานเทศบาลทุกระดับเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาใหพนักงานเทศบาลรวมมือกับเครือขาย หนวยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปท่ี
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
25
64 

25
65 

25
66 

1 โครงการปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ลดภาวะโลกรอนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลบานแหวน 

- ผูเขารวมโครงการ 
รอยละ 80 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรเขารวมโครงการ รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเขาใจวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีพ้ืนท่ีสีเขียวและสภาพแวดลอมนาอยู 

งบประมาณ
ประจําป 

X - X สํานักปลดั,
กอง

สาธารณสุข 

2 มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขาย
ดานการปองกันการทุจริต 
 

-รอยละ 80 
มีพนักงานเขารวมรับการ
เครือขาย 

เชิงปริมาณ 
- เด็กและเยาวชนเขารวมโครงการ รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กและเยาวชนมีความพึงพอใจในโครงการ รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- ตําบลบานแหวน มีเด็กและเยาวชนท่ีมีคุณภาพ 
 

งบประมาณ
ประจําป 

X X X กอง
การศึกษา 

3 โครงการ เทศบาลเคลื่อนท่ี บริการดวยใจ
รับใชประชาชน 

-รอยละ 80 
มีพนักงานเขารวมรับการ
เครือขาย 

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

งบประมาณ
ประจําป 

X X X ทุกสวน
ราชการ 

 



 

“พัฒนาคน  คนพัฒนาองค์กร  องค์กรพัฒนาชุมชน  ชุมชนพัฒนาชาติ” 

หนา 30 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันพัฒนา 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมใหพนักงานเทศบาลยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแกไขในผลงานของตน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปท่ี
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
25
64 

25
65 

25
66 

1 กิจกรรมเทคนิคการสอนงานและสราง
ระบบคูบัดดี้ในองคกร ในงานการ
เจาหนาท่ี 

-พนักงานมีความสามัคคี
และมีความผดิพลาดนอย 

เชิงปริมาณ 
- พนักงานมีความสามัคครีอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ผูมาติดตอราชการมีความพึงพอใจ รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีเจาหนาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

งบประมาณ
ประจําป 

X X X สํานักงาน
ปลัด  

2 จัดทําคูมือ กฎระเบียบการปฏิบัติราชการ
ในสายงานของตนเพ่ือเผยแพรใหกับ
บุคลากรในสังกัด 
 

จํานวนเลม เชิงปริมาณ 
- บุคลากรจัดทําคูมือปฏิบัติราชการ รอยละ 70 
เชิงคุณภาพ 
- คูมือผลการปฏิบัตริาชการ สมบูรณ อานเขาใจงาย  
รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีคูมือในการปฏิบัติราชการ 
 

งบประมาณ
ประจําป 

X X X สํานักงาน
ปลัด  

 
 
 
 
 
 



 

“พัฒนาคน  คนพัฒนาองค์กร  องค์กรพัฒนาชุมชน  ชุมชนพัฒนาชาติ” 

หนา 31 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันพัฒนา 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูรวมกันภายในองคกร  เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปท่ี
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
25
64 

25
65 

25
66 

1 ประชุมประจําเดือน และนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงานประจําเดือนของสวนราชการ 

-รอยละ 90 พนักงาน 
เขารวมประชุมประจําเดือน 
ของแตละสวนราชการ 

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

งบประมาณ
ประจําป 

X X X ทุกสวน
ราชการ 

2 โครงการเสริมสรางความผูกพันในองคกร/
การจัดการความรูของหนวยงาน (KM) 

-รอยละ  90 บุคลากรได
เขารวมโครงการ 
-สามารถนําความรูมา
ประยุกตใชในการ

ปฏ ิบัติงานได 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรเขารวมโครงการ รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรูเขาใจวัตถุประสงคของโครงการ รอย
ละ 80  
เชิงประโยชน 
- มีความผูกพันธในองคกรมากข้ึน 
- หนวยงานไดจัดการเรียนรูรวมกันและแลกเปลีย่นเรยีนรู
งานรวมกัน 
 

งบประมาณ
ประจําป 

X X X ทุกสวน
ราชการ 

 
 



 

“พัฒนาคน  คนพัฒนาองค์กร  องค์กรพัฒนาชุมชน  ชุมชนพัฒนาชาติ” 

หนา 32 

แผนการฝกอบรมประจําปงบประมาณ  ๒๕64-2566 

ลําดับท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ งบประมาณ 
๑ อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ

ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 

ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ กระทรวง, 
กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 

2 อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) 

ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ กระทรวง, 
กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 

สํานักปลัดเทศบาล     
๓ อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ

ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ กระทรวง, 
กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 

๔ อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

หัวหนาฝายอํานวยการ 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ กระทรวง, 
กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 

๕ อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 
 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ กระทรวง, 
กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 



 

“พัฒนาคน  คนพัฒนาองค์กร  องค์กรพัฒนาชุมชน  ชุมชนพัฒนาชาติ” 

หนา 33 

 

ลําดับท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ งบประมาณ 
สํานักปลัดเทศบาล(ตอ)     

๖ อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

นิติกร   ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 

๗ อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

นักพัฒนาชุมชน  ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 

8 อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

นักจัดการงานท่ัวไป  ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 

9 อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

นักทรัพยากรบุคคล  ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 

10 
 

อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

เจาพนักงานธุรการ  ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 

 
 



 

“พัฒนาคน  คนพัฒนาองค์กร  องค์กรพัฒนาชุมชน  ชุมชนพัฒนาชาติ” 

หนา 34 

ลําดับท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ งบประมาณ 
สํานักปลัดเทศบาล(ตอ)     

11 อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  

ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 

12 อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 

 

ลําดับท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ งบประมาณ 
กองคลัง     

13 อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

ผูอํานวยการกองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง 

ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 

14 อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

หัวหนาฝายบริหารงานการคลัง 
นักบริหารงานคลัง ระดับตน 

ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 

15 อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

นักวิชาการเงินและบัญช ี ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 



 

“พัฒนาคน  คนพัฒนาองค์กร  องค์กรพัฒนาชุมชน  ชุมชนพัฒนาชาติ” 

หนา 35 

 
 

 
 
 
 

ลําดับท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ งบประมาณ 
กองคลัง(ตอ)     

16 อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

นักวิชาการพัสดุ ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 

17 อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

เจาพนักงานจัดเก็บรายได ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 

ลําดับท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนนิการ หนวยดําเนินการ งบประมาณ 
กองชาง     

18 อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

ผูอํานวยการกองชาง 
นักบริหารงานชาง ระดับกลาง 

ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 

19 อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
นักบริหารงานชาง ระดับตน 

ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 



 

“พัฒนาคน  คนพัฒนาองค์กร  องค์กรพัฒนาชุมชน  ชุมชนพัฒนาชาติ” 

หนา 36 

 

 
 
 
 
 

ลําดับท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ งบประมาณ 
กองชาง(ตอ)     

20 อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

วิศวกรโยธา ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 

21 อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

นายชางไฟฟา ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 

22 อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

นายชางโยธา ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 

23 อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

เจาพนักงานธุรการ ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 



 

“พัฒนาคน  คนพัฒนาองค์กร  องค์กรพัฒนาชุมชน  ชุมชนพัฒนาชาติ” 

หนา 37 

 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ งบประมาณ 
กองการศึกษา     

24 อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

 ผูอํานวยการกองการศึกษา 
นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน 

ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 

25 อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

นักวิชาการศึกษา ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 

26 อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

 เจาพนักงานธุรการ ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 

27 อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

คร ู ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 



 

“พัฒนาคน  คนพัฒนาองค์กร  องค์กรพัฒนาชุมชน  ชุมชนพัฒนาชาติ” 

หนา 38 

 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ งบประมาณ 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม     

28 อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ระดับตน) 

ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 

29 อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

นักวิชาการสาธารณสุข ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 

30 อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

 เจาพนักงานธุรการ ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน/ 

สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 

31 อบรมเก่ียวของกับกฎหมายการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

นักจัดการงานท่ัวไป
(ลูกจางประจํา) 

ป  2564-2566 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน / หนวยงาน 
สํานักงานจังหวัด หรือ 
กระทรวง, กรมอ่ืนดวย 

งบประมาณประจําป 
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ภาคผนวก 
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แบบฟอรมสอบถามเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคล 
ของเทศบาลตําบลบานแหวน 

สวนราชการ............................................................... 
 
ชือ่ผูปฏิบัติงาน...............................................................ตําแหนง.............................ระดับ.................................... 
หนาท่ีความรับผิดชอบ โดยตําแหนง และการปฏิบัติงานจริง 

1. ................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................... 
4. ................................................................................................................................................... 
5. ................................................................................................................................................... 
6. ................................................................................................................................................... 
7. ................................................................................................................................................... 

 
การประเมินตนเอง ใหพิจารณาระดับการประเมินดังตอไปนี้ 
 

1. ระดับความรู/ทักษะ (1) 
 0 – ไมมีความรู/ไมมีทักษะ 
 1 – มีความรู มีทักษะบางแตไมมีความม่ันใจท่ีจะนําไปใชงานจําเปนตองมีท่ีปรึกษา 
 2 – มีความรู มีทักษะและมีความม่ันใจท่ีจะนําไปใชงาน 
 3 – มีความรู ทักษะและสามารถเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนําได 
 

2. ระดับความจําเปนตองานท่ีรับผิดชอบ (2) 
 0 – ไมมีความจําเปน ไมไดใชงาน 
 1 – มีความจําเปนบางครั้งท่ีตองนํามาใชงาน 
 2 – มีความจําเปนตองใชในงานบอยครั้ง 
 3 – จําเปนอยางยิ่งท่ีตองนํามาใชงาน 
 

3. ระดับความตองการในการพัฒนา (3) 
 0 – ไมตองพัฒนา 
 1 – มีความตองการพัฒนาเพ่ือตองการใชงานในระยะยาว 
 2 – มีความตองการพัฒนาเพ่ือตองการใชในงานในระยะปานกลาง 
 3 – มีความตองการพัฒนาอยางเรงดวนเพ่ือตองการใชในงาน 
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ตารางลงคะแนน 
คําอธิบายให บุคลากรบันทึกคะแนนดวยตนเอง โดยนําคาคะแนนท่ีคิดวาใชหรือตองการจากขอ 1 – 3 มา
ลงคะแนนตัวเอง ในแบบ ชอง (1) – (3) 
 

คุณลักษณะ 

คาคะแนน (กรอกดวยตังเอง) 

ระดับ
ปจจุบัน 

(1) 

ระดับท่ีพึง
ประสงค 

(2) 

ระดับความ
ตองการ
พัฒนา 
(3) 

สมรรถนะหลัก(พนักงานทุกระดับช้ัน) 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลิศ 
5. การทํางานเปนทีม 

   

สมรรถนะประจําผูบริหาร (เฉพาะสายงานผูบริหาร) 
1. การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเปนผูนํา 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ 

   

สมรรถนะประจําสายงาน (พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง
ท่ีมีชื่อเหมือนพนักงานเทศบาล)ตามระดับ ในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 
1. ……………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………….. 

   

ขอเสนอแนะดานอ่ืน ๆ เชน เสริมทักษะ ดานคอมพิวเตอร  ดานภาษา  ดานการจัดการขอมูล ฯลฯ 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลตําบลบานแหวน 
เรื่อง ใชแผนอัตรากําลัง 3 ป (รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566)        

**************************************** 
  ตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 9/2563 ลงวันท่ี 29 
กันยายน 2563 ไดเห็นชอบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
(งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) และ แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. 2564-2566) นั้น 
  เพ่ือใหเทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง นําแผนอัตรากําลัง 3 ป(งบประมาณ พ.ศ. 
2564-2566) และ แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. 2564-2566) ไปใชในการบริหารงาน
บุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนเครื่องมือในการวางแผนการใชอัตรากําลังคนใหตรงตามวัตถุประสงคมี 
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  จึงอาศัยความตามมาตรา 15 ประกอบ มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเชียงใหม ในการ
ประชุมครั้งท่ี 9/2563  เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2563 จึงประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป (ประจําป
งบประมาณ 2564 – 2566) และแผนพัฒนาบุคลากร ประจาํปงบประมาณ (พ.ศ. 2564-2566)   
 
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  1   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563 เปนตนไป 
 
   ประกาศ ณ  วันท่ี   8   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563 
 

 
 (นายชุมพร   จาปญญะ) 

            นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน 
 
 
 
 
 
 

 


