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บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพื้นที่ และ
ระดั บ สากล เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในปั จ จุ บั น ซึ่ ง เป็ น ยุ ค แห่ ง การแข่ ง ขั น ไร้ พ รมแดน
(Globalization) โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการ
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2545 กาหนดให้เทศบาล มี
การพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้
ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงาน
เทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็น
พนักงานเทศบาลที่ดี โดยเทศบาลต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) กาหนด เช่น การพัฒนา ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลมี
ความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละ เทศบาลก็ให้
กระทาได้ ทั้งนี้ เทศบาลที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล กาหนด
เป็นหลักสูตรและเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การ
พัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถ เลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ
ได้ และอาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) สานักงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) เทศบาลต้นสังกัด หรือสานักงานคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัด ร่วมกับส่วนราชการ
อื่นหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2545 กาหนดให้เทศบาล
จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะ
ทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของเทศบาลนั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลตาบลเวียง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
จึงได้จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561 -2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การ พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลเวียง เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้ง
ยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่ม พูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล
ตาบลเวียงในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใน
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่

-2(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ
เป็นต้น
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล
งานวิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ
(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทางาน
การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติง าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาล
ตาบลเวียง จึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561 – 25563 ขึ้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้ง ยังเป็นการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลตาบลเวียง
ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรจะต้องมีการรวบรวมและจัดทาฐานข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ
โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้ม ที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ
ความคาดหวัง และความต้องการของบุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจากัด อันเป็นภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากรในองค์กร อันเป็น
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคาถาม
ว่าปัจจุบันบุคลากรในองค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน สาหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกาหนดการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน
ได้แก่ จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อ น (Weak - W) และปัจ จัยภายนอก ได้แ ก่ โอกาส
(Oppotunity - O) และอุปสรรค (Threat - T) เป็นเครื่องมือ
จุดแข็ง (Strength - S)
- กาหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรเองภายใต้กฎหมาย
- เป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล
- มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
- มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายชัดเจน
- มีความพร้อมในด้านงบประมาณในการพัฒนา

-3จุดอ่อน (Weak - W)
- บุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
- การแข่งขันระหว่างองค์กรมีน้อย
- บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรม
โอกาส
-

(Oppotunity - O)
รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
สถาบันพัฒนาบุคลากร มีหลักสูตรในการฝึกอบรมที่หลากหลาย
ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร

อุปสรรค (Threat - T)
- กฎระเบียบไม่ทันสมัย ปรับไม่ทันกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป
- หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรไม่สอดรับกับความต้องการของผู้อบรม
- หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตสานึก
ในการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ ให้ รู้ วิ ธี คิ ด อย่ า งมี ร ะบบ รู้ วิ ธี คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง มี ทั ก ษะในการใช้ ค วามคิ ด
(Conceptual Skills) เพื่อการบริหาร และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ใน
คุณค่าของตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหาร
และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
2.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการ
บริหารและปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตาม
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและ
ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วน
ราชการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลเวียง อันประกอบด้วย พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ มีความสามารถ
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน ในปี 2561 – 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของจานวนบุคลากรทั้งหมด
2. ประชาชนตาบลเวียง ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

-43.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลเวียงทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ คุณ ธรรมและจริยธรรมในการปฏิบั ติง าน สามารถน าความรู้ที่ไ ด้รับ มาใช้ป ระโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ในปี 2561 – 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจานวนบุคลากรทั้งหมด
2. ประชาชนตาบลเวียง ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3.3 เป้าหมายเชิงประโยชน์
เทศบาลตาบลเวียง มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลักดันให้
การบริหารงานของเทศบาลตาบลเวียงบรรลุตามเป้าหมาย
4. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตาบลเวียง ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ตาบลเวียง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ตามคาสั่ง เทศบาลตาบลเวียง ที่ 394/2560
ลงวันที่ 4 สิงหาคม 25601 ประกอบด้วย
- นายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการ
- ปลัดเทศบาล
กรรมการ
- ผู้อานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
- ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
- ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
- หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
- หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
เลขานุการ
- นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น ร่วมพิจารณาจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของ
บุคลากรในสังกัด ให้ครอบคลุม ดังนี้
4.1 กาหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ
งบประมาณในการ พัฒนาพนักงานเทศบาล ให้มีความสอดคล้องกับตาแหน่งและระดับตาแหน่งในแต่
ละสายงาน ที่ดารงอยู่ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี
4.2 พิจารณาหลักสูตร ที่บุคลากรในสังกัด ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควร อาจประกอบด้วย
1) การกาหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ
งบประมาณในการพัฒนาพนักงานเทศบาลให้มีความสอดคล้องกับตาแหน่งและระดับตาแหน่งในแต่ละ
สายงานที่ดารงอยู่ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี

-52) ให้บุคลากรของเทศบาลตาบลเวียง ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควร ดังนี้
(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(6) หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ
(7) หลักสูตรการบริหารจัดการองค์กร
3) วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้เทศบาลตาบลเวียง เป็นหน่วยดาเนินการเอง หรือ
ดาเนินการ ร่วมกับ ก.ท.จ จังหวัดพะเยา หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็
ได้ ตามความจาเป็น และความเหมาะสม ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝึกอบรม
(3) การศึกษาหรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(5) การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
4) งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา เทศบาลตาบลเวียง ต้องจัดสรรงบประมาณ
สาหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่ นอนโดยคานึงถึงความประหยัด
คุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
5. ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 การเตรียมการและการวางแผน
1) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
2) ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ กาหนด
เป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดของเทศบาลตาบลเวียง
3) พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน สมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ กาหนดไว้
4) กาหนดประเภทของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความรู้และทักษะเฉพาะของานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
5) เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลเวียง และส่งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาปรับแต่งร่างแผนพัฒนาบุคลากร

-66) จัดส่งแผนพัฒนาพนักงานบุคลากร ขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดพะเยาให้ความเป็นชอบ พร้อมแผนอัตรากาลัง 3 ปี
7) ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร และจัดส่งแผนให้อาเภอ จังหวัด และส่วน
ราชการในสังกัด
5.2 การดาเนินการพัฒนา
1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาผู้ อ ยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา จากการหาความจ าเป็ น ในการพั ฒ นาแล้ ว
ผู้บังคับบัญชาควรนาข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากาหนด กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จาเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับพัฒนา และเลือกประเด็นที่
จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความ เหมาะสม เช่น
การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูง าน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการสัมมนา เป็นต้น
2) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดย
เลือกแนวทางการ พัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทาเป็นโครงการเพื่อดาเนินการเอง หรือเข้าร่วม
สมทบกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดาเนินการ
รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้
แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มต้น
1.1 แต่งตั้งคณะทางาน
1.2 พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น
1.3 กาหนดประเภทของความจาเป็น
1. การเตรียมการและการวางแผน
การดาเนินการ โดยอาจดาเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้าง
เอกชนดาเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การให้คาปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ
2. การดาเนินการ/วิธีดาเนินการ
จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จ
ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน

-73. การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดทาแผนการ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลเวียง ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันที่
22 ธันวาคม 2545 ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
1) ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการ
พัฒนา เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว
2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เทศบาลตาบลเวียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่
จาเป็นในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทุก
ระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ในอนาคต
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับ
เครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคน
อื่นและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้รว่ มกัน
ภายในองค์กรทุกวาระ (KM) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน

-87. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลเวียง
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ สาหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริ หารกาหนด จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จาก
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจาก
ปัจจัยต่างๆ ต่อการทางานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ ผู้บริหารรู้ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่ง
จะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรง
ขั บ เคลื่ อ น ไปยั ง เป้ า หมายได้ ดี ห รื อ ไม่ มั่ น ใจได้ อ ย่ า งไรว่ า ระบบการท างานในองค์ ก รยั ง มี
ประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุ งอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT
Analysis มีปัจจัยที่ควรนามาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้
1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่
1.1 S มาจาก Strengths
หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่ง เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านกาลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต
จุดแข็ง ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์
1.2 W มาจาก Weaknesses
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น ปัญหา
หรื อ ข้ อ บกพร่ อ งที่เ กิ ด จากสภาพแวดล้ อ มภายในต่า งๆ ขององค์ กร ซึ่ ง องค์ ก รจะต้ อ งหาวิ ธี ใ นการ
แก้ปัญหานั้น
2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่
2.1 O มาจาก Opportunities
หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กร
เอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดาเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผล
มาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้อง
เสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
2.2 T มาจาก Threats
หมายถึง อุปสรรค เป็น ข้อจากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่ง
การบริหารจาเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ไ ด้จริ ง

-9วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลเวียง
จุดแข็ง S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บุคลากรมีการทางานเป็นทีม และสามัคคีกัน
บุคลากรมีจิตบริการ
บุคลากรมีความสมานฉันท์ภายในองค์กร
ผู้บริการปกครองแบบครอบครัว
สภาพแวดล้อมเหมาะสมและบรรยากาศดี
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
บุคลากรรุ่นใหม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เครื่องอานวย
ความสะดวกทั่วถึง
9. ขอบเขตการทางานมีความชัดเจน
โอกาส O
1. เทศบาลต าบลเวีย งให้โ อกาสในการพั ฒนา
ตนเองด้านการปฏิบัติงาน
2. มีระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
3. มี อิ สระในการแสดงความคิ ด เห็ น และเปิ ด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
4. เทศบาลตาบลเวียงให้ความสาคัญต่องานการ
เจ้าหน้าที่
5. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานนอกอย่างดี

จุดอ่อน W
1. ขาดฐานข้อมูลที่ยอมรับน่านับถือ
2. ทางานแทนกันไม่ได้
3. ขาดการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4. บุคลากรขาดทักษะในการทางาน
5. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กร
6. ขาดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในองค์กร
7. บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
และพัฒนางาน
ข้อจากัด T
1. บุคลากรภายนอกงานการเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานการเจ้าหน้าที่
2. นโยบายรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
3. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซ้อม
ไม่ มี ค วามชั ด เจน ขาดแนวทางในการ
ดาเนินการที่ถูกต้อง

การกาหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา
1. เทศบาลตาบลเวียง ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรทุกระดับชั้น มากาหนดเป็นสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งเทศบาลตาบลเวียง
ได้ประกาศใช้เป็นตัวกาหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลทุก 6 เดือน ดังนี้
 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน

-10 การบริการเป็นเลิศ
 การทางานเป็นทีม
2. ตาแหน่งบริหารงานท้องถิ่นและอานวยการท้องถิ่น เป็นสายงานของผู้บริหาร
เทศบาลตาบลเวียงได้กาหนด แนวทางการสาหรับการพัฒนาเพื่อทาหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและ
อนาคต พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ ดังนี้
 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
 ความสามารถในการเป็นผู้นา
 ความสามารถในการพัฒนาคน
 การคิดเชิงกลยุทธ์
3. ตาแหน่งอื่นที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น อานวยการท้องถิ่น เทศบาล
ตาบลเวีย ง ได้กาหนดสมรรถนะประจาสายงาน ตามมาตรฐานกาหนดต าแหน่ง และระดับที่ ดารง
ตาแหน่งอยู่ , ตามสายงานประจาของแต่ละตาแหน่ง ยกเว้น ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างบาง
ตาแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศของเทศบาลตาบลเวี ยง ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติง าน
ประจาปี และต้องดาเนินการทุก 6 เดือน เช่นกัน
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องค์ประกอบ 1
1. ทรัพยากรที่ใช้
(Input)

1.1 บุคลากรที่รับ
ผิดชอบด้านต่างๆ
(Man)
1.2 งบประมาณทีใ่ ช้
ในกิจกรรมต่างๆ
(Budget)

องค์ประกอบ 2
2. กิจกรรม
(Process)

1.4 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ใช้
(Innovation and
Technology)

องค์ประกอบ 4

3. ผลผลิต
(Output)

4. ผลลัพธ์
(Outcome)

องค์ประกอบ 5
5. ผลลัพธ์สุดท้าย
(End Outcome)

2.1 พัฒนาสมรรถนะจาเป็นพื้นฐาน (Intrinsic

Competency)

2.2 พัฒนาสมรรถนะตามยุทธศาสตร์ (StrategyOriented Competency)
2.3 พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลักหน่วยงาน

(Routine-Oriented Competency)

2.4 พัฒนาโดยวิธีเริ่มจากภายใน (Inside-Out

1.3 เวลาที่ใช้เพื่อ
ดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ (Time)

องค์ประกอบ 3

Approach) มากกว่าวิธีเริ่มจากภายนอก
(Outside-In Approach)

3.1 บุคลากรเก่งคิด

(รู้วิธีคิด คิดเป็น
มีจิตสานึกที่ดี และ
มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี)
3.2 บุคลากรเก่งคน
(เข้าใจตนเอง เข้าใจคน
อื่น รู้วิธีทางานและอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมี
ความสุข และมุ่งมั่นที่จะ
รักคนอื่น รักองค์กร)

2.5 ศึกษาแนวโน้มปัญหาและนวัตกรรมเพื่อให้

ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในอนาคตได้
(Proactive Personnel Development Plan)
2.6 กลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร (Driving

Mechanism of Personnel Development
Plan)

องค์ประกอบด้านการขับเคลื่อน (Driving Force Factors)

3.3 บุคลากรเก่งงาน (มี

ความรู้และทักษะในการ
บริหารและปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิผล)

4.1 บุคลากร
มีจิตสานึกพัฒนา
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
มีสมรรถนะ
ที่สามารถ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของ
อบต.บ้านไทรได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
มีสมรรถนะที่
สามารถขับเคลื่อน
ภารกิจของ อบต.
บ้านไทรได้อย่างมี
ประสิทธิผล”

5.1 ประชาชนเชื่อมั่น

และศรัทธา
ในการบริหารงาน

5.2 ได้รับความร่วมมือ

ในการบริหารงานจาก
ประชาชน
5.3 สู่การพัฒนาที่

ยั่งยืน

องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการขับเคลื่อน (Result Factors)

บทที่ 2
แนวทางการพัฒนาบุคลากร
การกาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลเวียง ได้พิจารณาและให้
ความสาคัญบุคลากรในทุกระดับทั้ง คณะผู้บริหาร , สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ทั้ง 5 ส่วนราชการ และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลเวียง เพื่อให้
ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน, หน้าที่ความรับผิดชอบ, ความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละตาแหน่ง, การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
สานักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย
พนักงานเทศบาล
1. ปลัดเทศบาล
2. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
3. หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
4. หัวหน้าฝ่ายปกครอง
5. หัวหน้าฝ่ายธุรการ
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7. นักทรัพยากรบุคคล
8. นักพัฒนาชุมชน
9. นักบริหารงานทะเบียนและบัตร
10. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11. เจ้าพนักงานธุรการ
ลูกจ้างประจา
1. พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2. พนักงานขับรถยนต์
3. พนักงานดับเพลิง
พนักงานจ้างทั่วไป
1. ภารโรง
กองคลัง ประกอบด้วย
พนักงานเทศบาล
1. ผู้อานวยการกองคลัง
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
3. นักวิชาการเงินและบัญชี
4. นักวิชาการคลัง
5. นักวิชาการพัสดุ
6. เจ้าพนักงานการจัดเก็บรายได้
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1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
3. ลูกมือช่างแผนที่ภาษี
กองช่าง ประกอบด้วย
พนักงานเทศบาล
1. ผู้อานวยการกองช่าง
2. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3. นายช่างโยธา
4. เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
2. คนงานตกแต่งสวน
พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานขับรถยนต์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
พนักงานเทศบาล
1. ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารง่านสาธารณสุข
3. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
กองการศึกษา ประกอบด้วย
พนักงานเทศบาล
1. ผู้อานวยการกองการศึกษา
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
3. นักวิชาการศึกษา
4. ครู
5. ครูผู้ช่วย
หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา งบประมาณในการ
ดาเนินการพัฒนา และ การติดตามและประเมินผล
(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(6) หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ
(7) หลักสูตรการบริหารจัดการองค์กร
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เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังแผนภูมิต่อไปนี้
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
(Development Tools)

การฝึ กอบรมในห้องเรียน
(Classroom Training)

กองฝึ กอบรมเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ความรู้อยูต่ ิดตัวไม่นานประมาณ
๑ – ๒ สัปดาห์
การเรี ยนรู้ระยะสั้น (Short

Term Learning)

เครื่องมืออื่นๆ
ที่ไม่ใช่การฝึ กอบรมในห้องเรียน
(Non Classroom Training)
ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้ างานและบุคลากรเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
การเรี ยนรู้ระยะยาว (Long Term Learning) ได้แก่
การสอนงาน (Coaching)
การฝึ กอบรมในขณะทางาน (On the Job Training : OJT)
โปรแกรมองค์กรพี่เลี้ ยง (Mentoring Program)
การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment)
การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement)
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment)
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
การให้คาปรึกษาแนะนา (Consulting)
การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing)
การทากิจกรรม (Activity)
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self Learning)
การเป็ นวิทยากรภายใน (Internal Trainer)
การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
การให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (Feedback)
การฝึ กงานกับผูเ้ ชี่ยวชาญ (Counterpart)
การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง / คู่เปรียบเทียบ
(Benchmarking)
การประชุม / สัมมนา (Meeting / Seminar)
การให้ทุนการศึกษา (Scholarship)
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เครื่องมือการพัฒนา
ลักษณะเฉพาะ
บุคลากร
๑. การฝึกอบรมในห้องเรียน เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียน
(Classroom Training) หลากหลายกลุ่มงาน/ตาแหน่งงาน
โดยมีสานักงานปลัด (งาน
บริหารงานบุคคล) ทาหน้าที่
ดาเนินการจัดอบรม

๒. การสอนงาน
(Coaching)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑. ปรั บปรุง จุดอ่อ นหรือข้ อที่ต้อ งพัฒนา
ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. พัฒนาความสามารถที่เป็นจุดแข็งของ
บุคลากรให้ดีขึ้นกว่าเดิม
๓. เตรียมความพร้อมสาหรับตาแหน่งงาน
ที่ สู ง ขึ้ น ท าให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและ
บุคลากรเกิดความมั่นใจว่าจะสามารถ
รับผิดชอบงานที่ไ ด้รับมอบหมายเมื่อ
ได้รับการเลื่อนตาแหน่งงานในอนาคต
๔. ใช้เป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาว
เด่น (Talented People) หรือผู้สืบ
ทอดตาแหน่งงาน (Successors) ที่จะ
ก้ า วขึ้ น สู่ ต าแหน่ ง งานระดั บ บริ ห าร
ต่อไป

เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่ 1. เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางาน
จาเป็นจะต้องอยู่ในภาคสนาม
ผู้ส อนชี้ ให้ เห็ น แนวทางแก้ไ ข และให้
เท่านั้น อาจจะเป็นการสอนงานนอก
บุคลากรคิดแก้ไขปัญหาต่อเอง
ภาคสนาม โดยส่วนใหญ่หัวหน้างาน 2. เพื่ อ พั ฒ นาอาชี พ เป็ น การเตรี ย มให้
โดยตรงจะทาหน้าที่สอนงานให้กับ
พร้อมก่ อนที่จะเลื่อนต าแหน่ง ผู้สอน
บุคลากร
ต้องทบทวนผลงาน ความสามารถที่มี
อยู่ และกาหนดเป้าหมายในการสอน
งาน โดยเน้นการพัฒนาความสามารถ
ในตาแหน่งที่บุคลากรจะเลื่อนขึ้นไป
๓. เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นางานให้ มี
ประสิทธิภ าพมากขึ้ น ผู้ส อนจะต้อ ง
ค้นหาความสามารถที่โดดเด่น/ ที่ต้อง
ปรับปรุง และจัดลาดับความสาคัญของ
ความสามารถที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นา หรื อ
ต้องการเสริมและพัฒนา
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ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๓. การฝึกอบรมในขณะ
ทางาน
(On the Job Training
: OJT)

เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึกปฏิบัติ
จริง โดยมีผู้สอนที่เป็นหัวหน้างานหรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่
ประกบเพื่ออธิบายและชี้แนะ ซึ่ง
เครื่องมือนี้จะเกิดประโยชน์ได้ถ้าใช้คู่กับ
การสอนงาน

ใช้ ส าหรั บ บุ ค ลากรใหม่ ที่ เ พิ่ ง เข้ า มา
ท างาน สั บ เปลี่ ย น โอนย้ า ย เลื่ อ น
ตาแหน่ ง มี ก ารปรับ ปรุ ง งานหรื อ ต้ อ ง
อธิบายงานใหม่ ๆ เพื่อสอนให้บุคลากร
ทราบและเรีย นรู้เกี่ย วกับคู่มื อขั้นตอน
การปฏิบั ติง าน (Procedure) วิธี การ
ปฏิบัติง าน (Work Instruction) คู่มือ
การทางาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท างาน (Rules &
Regulation) หรื อ เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรสามารถท างานตามที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. โปรแกรมองค์กรพี่เลี้ยง
(Mentoring Program)

เน้นพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การ
๑. เพื่อ ดูแลและรักษาบุคลากรใหม่ใ ห้
ทางานร่วมกับผู้อื่นภายในองค์การ
สามารถปฏิบัติง านร่วมกับทุกคนใน
องค์การบางแห่งเรียก Buddy Program
องค์การได้อย่างมีความสุข สามารถ
ซึ่งบุคลากรจะมีพี่เลี้ยงที่ได้รับคัดเลือกให้
ปรั บ ตั ว เข้ า กั บ องค์ ก าร เพื่ อ น
ดูแลเอาใจใส่ และพูดคุยกับบุคลากร
ร่วมงาน และสภาพแวดล้อมในการ
อย่างไม่เป็นทางการ
ทางานที่แตกต่างจากองค์การเดิมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพี่เลี้ยงทา
หน้ า ที่ ใ นการสร้ า งความสั ม พั น ธ์
ความคุ้นเคย และบรรยากาศที่ดีใน
การท างาน รวมทั้ ง เป็ น แบบอย่ า ง
(Role Model) ที่ดี ให้แก่บุ คลากร
ใหม่
๒. เพื่ อ ช่ ว ยบุ ค ลากรที่ ก าลั ง จะปรั บ
ตาแหน่ง ให้เติบโตขึ้นในองค์การ พี่
เลี้ ย งจะท าหน้ า ที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ใ นการท างานรวมถึ ง ข้ อ
ควรระวั ง และความขั ด แย้ ง ที่ อ าจ
เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ง า น ใ ห ม่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
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บุคลากร
๕. การเพิ่มคุณค่าในงาน
(Job Enrichment)

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรือท้า ๑. Renewal – การทาให้เกิดความแปลก
ทายมากขึ้น ต้องใช้ความคิดริเริ่ม การ
ใหม่ ไม่ ใ ห้ บุ ค ลากรเกิ ด ความเบื่ อ
คิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผนงาน
หน่าย โดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
มากกว่าเดิมที่เคยปฏิบัติ
ง า น บุ ค ค ล ที่ จ ะ ต้ อ ง ติ ด ต่ อ
ประสานงานด้วย เปลี่ยนมุมมองหรือ
ความคิดจากงานเดิม
๒. Exploration – การพั ฒ นาและการ
แสวงหาทักษะความชานาญมากขึ้ น
พัฒนาสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นจากการ
ทางานใหม่ ๆ
๓. Specialization – การชานาญในงาน
เป็นพิเศษ ก่อให้เกิดความสามารถใน
การบริ ห ารจั ด การงานนั้ น ที่ ลึ ก ขึ้ น
ยากและท้าทายมากขึ้น

๖. การเพิ่มปริมาณงาน
(Job Enlargement)

เน้นการมอบหมายงานที่มากขึ้น เป็น
งานที่มีขั้นตอนงานคล้ายกับงานเดิมที่
เคยปฏิบัติหรืออาจจะเป็นงานที่
แตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติ แต่งานที่
ได้รับมอบหมายไม่ยากหรือไม่ต้องใช้
ความคิดเชิงวิเคราะห์มากนัก

เพื่อ เป็น การเพิ่ มทัก ษะการทางานให้กั บ
บุ ค ลากรโดยเฉพาะทั ก ษะในด้ า นการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร (Managerial
Competency)
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการ
บริหารงานที่มีปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิมที่
เคยปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะการวางแผนงาน
ทัก ษะการบริ หารเวลา ทั กษะการแก้ ไ ข
ปัญ หาและตั ด สิ น ใจ การบริ ห ารที ม งาน
การสอนและการพั ฒนาทีม งาน (เหมาะ
สาหรับบุคลากรที่ทางานเดิม ๆ ซ้า ๆ มา
เป็นระยะเวลานาน)

๗. การมอบหมาย
โครงการ
(Project Assignment)

เน้นการมอบหมายให้บุคลากร
รับผิดชอบโครงการระยะยาว ไม่
สามารถทาให้เสร็จภายในวันหรือสอง
วัน เป็นโครงการพิเศษที่บุคลากร
จะต้องแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือ
เป็นโครงการที่เพิ่มขึ้นจากงานประจาที่
รับผิดชอบ

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาจุด
แข็งและจุดอ่อนของบุคลากรจากโครงการ
ที่ ม อบหมายให้ บุ ค ลากรไปปฏิ บั ติ เป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการฝึ กทั ก ษะในการท างาน
(Skill-based) โดยเฉพาะทัก ษะเฉพาะ
ด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ งในงานนั้ น บางองค์ ก าร
นามาใช้ใ นการเลื่ อ นระดั บ ต าแหน่ ง งาน
การคัดเลือกหาบุคลากรดาวเด่น และการ
หาผู้สืบทอดทายาทตาแหน่งงาน
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บุคลากร
๘. การหมุนเวียนงาน
(Job Rotation)

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่ง
ไปยังอีกงานหนึ่ง เพื่อเรียนรู้งานนั้น
ตามระยะเวลาที่กาหนด โดยส่วนใหญ่
มักใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ความสามารถของผู้บริหารก่อนการ
ปรับตาแหน่ง/ระดับ

เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้
เกิดการทางานที่หลากหลายด้าน เป็นการ
เสริ มสร้า งประสบการณ์ข องบุ คลากรให้
เรี ย นรู้ ง านมากขึ้ น จึ ง เหมาะส าหรั บ
บุ ค ลากรที่ เ ตรี ย มความพร้ อ มในการ
รับผิดชอบงานที่สูงขึ้น หรือเป็นกลุ่มคนที่
มี ผ ล ง า น ดี แ ล ะ มี ศั ก ย ภ า พ สู ง (High
Performance and High Potential)

๙. การให้คาปรึกษา
แนะนา
(Consulting)

เน้นการให้คาปรึกษาแนะนาเมื่อ
บุคลากรมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่
รับผิดชอบ หัวหน้างานจะต้องทา
หน้าที่ให้แนวทาง เคล็ดลับ และวิธีการ
เพื่อให้บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นนั้นได้

เพื่ อ ใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
บุคลากรด้วยการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการทางาน และนามากาหนดแนวทาง
ในก าร แก้ ไขปั ญ หาร่ ว มกั นร ะหว่ า ง
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ซึ่ ง
ผู้บังคับบัญ ชาจะต้องนาเสนอแนวทางใน
การ แก้ ไขปั ญ หาที่ เ หมาะ สมเพื่ อให้
บุค ลากรมีแ นวทางในการแก้ไ ขปัญ หาที่
เกิดขึ้นกับตนเองได้ มี ๓ ลักษณะ ได้แก่
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร
- การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- การส่ง เสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะ
และความรู้ต่างๆ

๑๐. การติดตาม/สังเกต
(Job Shadowing)

เน้นการเรียนรูง้ านจากการเลียนแบบ
และการติดตามหัวหน้างานหรือผู้รู้ใน
งานนั้น ๆ เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้
เวลามากนักในการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร เนื่องจาก
บุคลากรจะต้องทาหน้าที่สังเกตติดตาม
พฤติกรรมของหัวหน้างาน

เพื่อให้บุคลากรได้เห็นสภาพแวดล้อม ทักษะ
ที่จาเป็นต้องใช้ในการทางาน ขอบเขตงานที่
รั บ ผิ ด ชอบ การจั ด การงานที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง
รวมถึ ง การแสดงออกและทั ศ นคติ ข อง
แม่แบบหรือ Role Model ภายในระยะเวลา
สั้ น ๆ (Shot-term
Experienced)
ระยะเวลาตั้ ง แต่ ห นึ่ งวั น ไปจนถึง เป็ นเดื อ น
หรือเป็นปี มักใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง (Talent) หรือการพัฒนาคนเก่ง
หรือให้บุคลากรทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการทางาน
ของผู้อื่นเพื่อนามาปรั บปรุงการทางานของ
ต นเ อ ง ใ ห้ ดี ขึ้ น ห รื อ ใ ช้ ใ นก า ร พั ฒ น า
ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร (Career
Path)
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บุคลากร
๑๑. การทากิจกรรม
(Activity)

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น
ไม่ต้องมีระยะเวลาหรือขั้นตอนการ
ดาเนินงานมากนัก ความสาเร็จของ
เครื่องมือดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบ
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด

เพื่อให้บุคลากรเกิดความร่วมมือสามัคคี
กัน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
มุ ม มองซึ่ ง กั น และกั น ท าให้ เ กิ ด การ
เ รี ย น รู้ ร่ ว ม กั น ร ว ม ถึ ง ช่ ว ย ส ร้ า ง
บรรยากาศและสร้างขวัญกาลังใจที่ดีใน
การทางาน ทาให้บุคลากรเกิดความรู้สึก
สนุ ก สนานในระหว่ า งวั น ท างาน อั น
ส่ง ผลให้ผ ลผลิ ตหรือ ผลการปฏิบั ติง าน
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด

๑๒. การเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นการฝึกฝนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจาก
(Self Learning)
แหล่ง/ ช่องทาง การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น
อ่านหนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก
Work Instruction หรือ ค้นคว้าข้อมูล
ผ่าน Internet หรือเรียนรู้จาก eLearning หรือ สอบถามผู้รู้ เป็นต้น

เพื่อให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการ
เ รี ย น รู้ แ ล ะ พั ฒ น า ต น เ อ ง โ ด ย ไ ม่
จาเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน
เท่านั้น บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาส
เรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเองผ่ า นช่ อ งทางการ
เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ที่ต้องการได้ วิธีนี้
เหมาะกั บ บุ ค ลากรที่ ช อบเรี ย นรู้ แ ละ
พั ฒ น า ต น เ อ ง อ ยู่ เ ส ม อ (Self
Development) โดยเฉพาะกับบุคลากร
ที่มีผลการปฏิบัติง านดี และมีศักยภาพ
ในการทางานสูง (Talented People)

๑๓. การเป็นวิทยากร
ภายใน
(Internal Trainer)

เพื่ อ เป็ น การสร้ า งแรงจูง ใจและพั ฒ นา
ความสามารถของบุ ค ลากร ช่ ว ยให้
บุ ค ลากรได้ แ สดงผลงานจากการเป็ น
วิ ท ยากรภายในให้ กั บ บุ ค ลากรภายใน
องค์การ วิธีนี้เหมาะสาหรับบุคลากรที่มี
ความเชี่ ย วชาญหรื อ รอบรู้ ใ นงานที่
รั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามช านาญในงานเป็ น
อย่ า งมาก เช่ น หั ว หน้ า งาน หรื อ
ผู้บริหาร

เน้นการสร้างบุคลากรที่มี
ความสามารถในการถ่ายทอด รักการ
สอนและมีความรู้ในเรื่องที่จะสอน โดย
มอบหมายให้บุคคลเหล่านี้เป็น
วิทยากรภายในองค์การทาหน้าที่จัด
อบรมให้ กับบุคลากรในหน่วยงาน
ต่าง ๆ
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บุคลากร
๑๔. การดูงานนอกสถานที่
(Site Visit)

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เน้นการดูระบบและขั้นตอนงานจาก
องค์การที่เป็นตัวอย่าง (Best
Practice) ในเรื่องที่ต้องการดูงาน
เพื่อให้บุคลากรเห็นแนวคิด และหลัก
ปฏิบัติที่ประสบความสาเร็จ อัน
นาไปสู่การปรับใช้ในองค์การต่อไป

เพื่อให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ ๆ
การได้เห็นรูปแบบการทางานที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็ นเลิ ศ หรือ ได้เ รีย นรู้เ รื่องใหม่ ๆ ที่ ดี
จ า ก อ ง ค์ ก า ร ภ า ย น อ ก ม า ใ ช้ เ พิ่ ม
ประสิทธิ ภาพในการท างานให้ ดีขึ้น วิธี นี้
เหมาะกับบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้น
ไป

๑๕. การให้ข้อมูลป้อนกลับ เน้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
(Feedback)
และแจ้งผลหรือให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
บุคลากร เพื่อให้บุคลากรปรับปรุง
พัฒนาประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการทางาน

เพื่อรับฟัง ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทางานหรือเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นของ
ตัวบุคคลหรือกลุ่มคน มี ๓ รูปแบบ คือ
- แบบแจ้งและชักจูง (Tell and Sell)
- แบบแจ้งและรับฟัง (Tell and Listen)
- แบบร่วมแก้ปัญหา (Problem Solving)

๑๖. การฝึกงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญ
(Counterpart)

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้น เป็นการ
ฝึกงานภายนอกสถานที่หรือการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาฝึกงานกับ
บุคลากรภายใต้ระยะเวลาที่กาหนด

เพื่อให้บุคลากรในระดับผู้จัดการ หัวหน้า
งาน และบุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ซึ่ ง มี
ความสามารถในการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา
ตนเองได้ภายในระยะเวลาที่จากัด เพื่อให้
น าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากผู้ เ ชี่ ย วชาญมา
ถ่ า ยทอดให้ กั บ บุ ค ลากรคนอื่ น ๆ ใน
องค์กรต่อไป

๑๗. การเปรียบเทียบ
กับคู่แข่ง / คู่เปรียบเทียบ
(Benchmarking)

เน้นการนาตัวอย่างของขั้นตอนหรือ
ระบบงานจากองค์การอื่นที่เป็น
ตัวอย่าง (Best Practice) มา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับขั้นตอนหรือ
ระบบงานปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นจูงใจ
บุคลากรให้เห็นถึงสถานะของ
หน่วยงานเทียบกับองค์การที่เป็น
Best Practice

เพื่อหาวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ดีที่สุด หรือ
ได้เทียบเท่า หรือดีกว่า เหมาะกับบุคลากร
ระดับหัวหน้างาน หรือบุคลากรที่มีผลงาน
ดีและมีศัก ยภาพสูง ที่มีค วามพร้อ มที่จ ะ
เ รี ย น รู้ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ผ ล ง า น แ ล ะ
ความสามารถของตนเองให้ เ ป็ น ไปตาม
หรือสูงกว่ามาตรฐานของคู่แข่งภายในหรือ
ภายนอกหน่วยงานและองค์การ
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ลักษณะเฉพาะ
บุคลากร
๑๘. การประชุม / สัมมนา เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ
(Meeting / Seminar) ที ม งาน ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย น
มุ ม มอง ที่ ห ลากหลาย ผู้ น าการ
ประชุ ม/สั ม มนาจึ ง มีบ ทบาทส าคั ญ
มากในการกระตุ้นจูง ใจให้ผู้เข้าร่วม
ประชุม/สัมมนานาเสนอความคิดเห็น
ร่วมกัน
๑๙. การให้ทุนการศึกษา
เน้ น การให้ ทุ น การศึ ก ษาเพื่ อ ให้
(Scholarship)
ผู้เรียนมีความรู้ ประสบการณ์มากขึ้น
จากอาจารย์ผู้สอน รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายกับผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งบุคคล
ที่ได้รับทุนจะต้องใช้เวลาการทางาน
หรือเวลาส่วนตัวในการขอรับทุนจาก
องค์การ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
เพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ
จากผู้อื่นทั้ง ภายในและภายนอกองค์การ
เป็นการเรียนรู้จากการรับฟัง แนวคิดหรือ
ผลงานใหม่ ๆ รวมถึงการหารือหรือระดม
ความคิดเห็นกันในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง
เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ช่วงเวลาทางานปกติ
หรื อ นอกเวลาท างานในการศึ ก ษาหา
ความรู้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น โดยศึกษา
ต่ อ ในหลั ก สู ต รที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ท างานปั จ จุ บั น ของบุ ค ลากร หรื อ การ
ทางานในอนาคต หรื อเป็ นประโยชน์ต่ อ
การเลื่อนระดับหรือตาแหน่ง งานที่สูง ขึ้น
ต่อไปในอนาคต

-22แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลเวียง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
ที่

โครงการ/หลักสูตการพัฒนา

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
วิธีการพัฒนา งบประมาณ
คน

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
ต.ค.60 ก.ย.63

ติดตามการทา
งานที่ผ่านมา

การติดตาม
การประเมินผล

1 ประชุมประจาเดือนผู้บริหารและ
พนักงานเทศบาล

พนักงานเทศบาลยังเข้าใจระเบียบ ซักซ้อมการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่
และการปฏิบัติไม่ชัดเจน
ผ่านมาและแนวทางการปฏิบัติที่
ถูกต้อง

55

ประชุม

-

2

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง
เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เทศบาล
เพื่อยกระดับความรู้ของบุคลากร
ให้สูงขึ้น

67

การฝึกอบรม

300,000

ต.ค.60 ก.ย.63

ทดสอบตามแบบ
ที่กาหนด

บุคลากร การปฐมนิเทศ
ใหม่
งานโดย
ผู้บังคับบัญชา
1
การศึกษาต่อ เงินอุดหนุน

ต.ค.60 ก.ย.63

ทดสอบตามแบบ
ที่กาหนด

ต.ค.60 ก.ย.63

ทดสอบตามแบบ
ที่กาหนด

ต.ค.60 ก.ย.63

ทดสอบตามแบบ
ที่กาหนด

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ฝึกอบรมหลักสูรต่างๆ

3 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
4 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้
ศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี และ ป.โท
ให้กับบุคลากรท้องถิ่น
5 โครงการอื่นๆ ที่สามารถกาหนด
ภายหลังตามความจาเป็นและ
สถานการณ์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการ
ปฏิบัติงานองผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการ
ทางานของพนักงานเทศบาล

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้
ประสบการณ์และขีดความสมารถ ประสบการณ์และขีดความสมารถใน
ในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
การปฏิบัติงานที่สูงขึ้นของพนักงาน
เทศบาล

21

เป็นไปตาม
รายจ่ายขอ
แต่ละ
หลักสูตร
หรือ
โครงการ

-23ที่

โครงการ/หลักสูตการพัฒนา

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

การมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับ
อานาจหน้าที่ จะต้องเป็นตัวอย่าง
เป็นต้นแบบ เป็นผู้นา เป็นตัวจักร
สาคัญที่ช่วยให้นโยบายของรัฐบาล
และของท้องถิ่น ประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
(นโยบายการปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทาง
ราชการ ตลอดจนสนับสนุนการ
สร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์และความถูกต้อง
ชอบธรรม)

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม สามารถนาไป
ปฏิบัติในงานราชการและมีจิตสานึก
พร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กรและ
ประชาชน

เป้าหมาย
วิธีการพัฒนา งบประมาณ
คน
60

การฝึกอบรม

100,000

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
ต.ค.60 ก.ย.63

การติดตาม
การประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบที่กาหนด

รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของตาแหน่ง
คานิยาม
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทางาน
ในด้านบัญชี รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
บัญชี ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทางานด้านบัญชีให้มี
ประสิทธิภาพ
2 ความรู้ในการเป็นผู้
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนของการ
ตรวจสอบ
เป็นผู้ตรวจสอบ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเป็นผู้ตรวจสอบ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทางานด้าน
การตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3 ความรู้ในด้านงบประมาณ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทางาน
ในด้านงบประมาณ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานงบประมาณ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทางานด้าน
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
4 ความรู้ในด้านการเงิน
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทางาน
ในด้านการเงิน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
การเงิน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทางานด้านการเงินให้มี
ประสิทธิภาพ
5 ความรู้ในด้านการพัฒนา ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทางาน
ทรัพยากรมนุษย์
ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน HRD ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง
ขั้นตอนการทางานด้านHRDให้มีประสิทธิภาพ
6 ความรู้ในงานด้านระบบ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทางานใน
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานบุคคล (HRIS) รวมทั้งการตอบข้อซักถาม
บุคคล
ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน HRIS ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง
ขั้นตอนการทางานด้าน HRIS
7 ความรู้ในด้านการบริหาร ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทางาน
ทรัพยากรมนุษย์
ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน HRM ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง
ขั้นตอนการทางานด้าน HRM ให้มีประสิทธิภาพ
8 ความรู้ในด้านเทคโนโลยี ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทางาน
สารสนเทศ
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน IT ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทางาน
ด้าน IT ให้มีประสิทธิภาพ
ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง
1 ความรู้ในด้านบัญชี

9 ความรู้ในด้านการ
ตรวจสอบภายใน

ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการทางานในด้านการ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทางานด้าน
การตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ

10 ความรู้ในด้านกฎหมาย

ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบข้อบังคับ และมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมาย รวมทั้งการตอบข้อซักถามและให้คาปรึกษาแนะนาในประเด็น
ต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทางาน
ในด้านงานจัดซื้อ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานจัดซื้อ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทางานด้านจัดซื้อให้มี
ประสิทธิภาพ
ความเข้าใจในระเบียบ คาสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถตอบ
ข้อซักถามและให้คาแนะนากับผู้อื่นเกี่ยวกับระเบียบ คาสั่ง และ/หรือสัญญาที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนตรงประเด็น
ความเข้าใจในความต้องการหรือความคาดหวัง และปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้อื่น
รวมถึงการให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้อื่นถึงแนวทางหรือทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
การสามารถประเมินสถานการณ์ คาดคะเนและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนการมองการณ์ไกลก่อนการตัดสินใจใด ๆ เพื่อให้การตัดสินใจและการ
แก้ไขปัญหาได้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นไปอย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
ความรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นของทีมงาน และนาเสนอความคิดเห็นของตนแก่
สมาชิกในทีม รวมทั้งกระตุ้นให้ทีมงานแสดงออกถึงความเป็นผู้นาและพร้อมที่จะ
นาเสนอความคิดเห็นของตนแก่สมาชิกในทีม
การกาหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการจากการสอนงาน
รวมทั้งสอนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอนงานที่กาหนดขึ้นโดยพิจารณา
จากความแตกต่างของผู้ถูกสอนเป็นสาคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
และเทคนิคการสอนงานใหม่ๆ ให้เหมาะสมและบรรลุผลสาเร็จของงานรวมทั้ง
พัฒนาความรู้และทักษะการทางานของตนเองและผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง
ความสามารถในการนาเสนอข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับกลุ่มผู้ฟังใน
ระดับที่แตกต่างกัน รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้สื่อ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อประกอบการนาเสนองานได้อย่างเหมาะสม
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่และการคาดการณ์ถึงทรัพยากรที่จาเป็นจะต้อง
นามาใช้ในกิจกรรม หรือโครงการที่กาหนดขึ้น โดยการวางแผนเพื่อจัดสรรและ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

11 ความรู้ในด้านจัดซื้อ

12 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/
ข้อบังคับของทางราชการ
13 การให้คาปรึกษา
14 การแก้ไขปัญหาตัดสินใจ

20 ความเป็นผู้นา
21 ทักษะการสอนงานและ
พัฒนางาน
(Coaching
Development Skills)
22 ทักษะในการนาเสนองาน
23 การบริหารทรัพยากร

24 ทักษะในการคานวณ

ความรู้และความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการคานวณข้อมูล รวมทั้ง
ความสามารถในการคานวณและวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นประเด็นย่อยๆ
ตลอดจนการนาข้อมูลที่คานวณได้มาใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์และหา
แนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาต่อไปได้
25 ทักษะการประนีประนอม ความสามารถในการกาหนดเงื่อนไขหรือผลประโยชน์ที่จะนาเสนอให้กับคู่กรณี
ทั้งภายในและ/หรือภายนอกองค์การ รวมถึงความสามารถในการเจรจาต่อรอง
และประนีประนอมกับผู้อื่นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับของทั้งสองฝ่าย
26 ความสามารถในการใช้
ความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และการสร้าง
คอมพิวเตอร์
รูปแบบของแบบฟอร์ม เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ได้ รวมถึงการดึง
ฐานข้อมูลจากโปรแองค์กรคอมพิวเตอร์เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการทางานอื่น
ๆ ต่อไปได้
27 การบริหารจัดการ
ความสามารถในการออกแบบระบบหรือฟังก์ชั่นงานใหม่ ๆ โดยการดึง
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลที่มีอยู่มาใช้เพื่อจัดทาเอกสารหรือรายงานในรูปแบบที่แตกต่างกันไป
ตามความต้องการของผู้อื่นได้
28 การบริหารจัดการรายงาน ความสามารถในการจัดเตรียมและจัดทาเอกสารและรายงานต่าง ๆ รวมทั้งการ
และเอกสาร
นาโปรแองค์กรคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดทาและจัดระบบการเก็บรักษา
เอกสารและรายงานต่าง ๆ ได้
29 ความสามารถในการใช้
ความเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง
ภาษาอังกฤษ
พูด อ่าน และเขียน) เพื่อการติดต่อสื่อสารและการโต้ตอบทั้งที่เป็นลายลักษณ์
อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
30 การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ การจัดหาและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ / เครื่องมือประเภทต่าง ๆ ได้
รวมถึงความสามารถในการใช้ การบารุงรักษา และการแก้ไขปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้จากการใช้อุปกรณ์ / เครื่องมือต่าง ๆ
31 ทักษะในด้านการเงิน
การคาดการณ์และบริหารการเงินของหน่วยงานหรือทีมงาน รวมถึงการ
ควบคุมดูแลการใช้เงินให้เกิดประโยชน์และเป็นตามงบประมาณที่จัดสรรไว้
32 การรวบรวมและวิเคราะห์ การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวมหรือค้นหา
ข้อมูล
ข้อมูล รวมทั้งการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการค้นหา
และจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์หาข้อสรุปจากข้อมูลที่รวบรวมได้
อย่างเป็นระบบ
33 การสัมภาษณ์เพื่อการ
การกาหนดความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการคัดเลือกผู้สมัครที่มี
คัดเลือก
คุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่งงานนัน้ รวมทั้งการบริหารและควบคุม
งบประมาณที่ใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครแต่ละครั้ง
34 ทักษะในการใช้ภาษา
ความสามารถในการเลือกใช้คาพูดและสานวนภาษาในการนาเสนองานให้
เหมาะสมกับเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้
ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสายงานของตนและสายอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

35 การบริหารงานสานักงาน/ ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม เก็บและบารุงรักษาข้อมูล เอกสาร และ
ธุรการ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนความต้องการขององค์กรและ
หน่วยงานได้
36 การบริหารโครงการ
การจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ใน
โครงการ รวมทั้งการนาแผนปฏิบัติการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้
(Implementation Plan) ตลอดจนการติดตามและประเมินผลความสาเร็จ
ของโครงการ
37 การวิเคราะห์ทางสถิติ
ความสามารถในการกาหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ รวมทั้งสามารถนาสถิติที่เหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ ตลอดจนสามารถแปลและสรุปผลข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วยหลักการทาง
สถิติ
38 ทักษะด้านชุมชนสัมพันธ์ การวางแผนและกาหนดขั้นตอนการพัฒนาโครงการ เพื่อก่อให้เกิดสังคมภายใน
โครงการที่มีความอบอุ่น เข็มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนดูแลในเรื่อง
ความปลอดภัยและความเรียบร้อยให้สอดคล้องต่อสภาวการณ์ต่างๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างองค์การกับสมาชิกโครงการเป็นอย่างดี
39 ทักษะการบริหารงาน
การอธิบายได้ถึงแนวคิด หลักการ และขั้นตอนการทางานในด้านงานจัดซื้อ
จัดซื้อ
รวมทั้งการบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อให้มีความถูกต้องทั้งในด้านปริมาณ
คุณภาพ ราคา ระยะเวลา และแหล่งผู้ขาย ตลอดจนการปรับปรุงขั้นตอนงาน
จัดซื้อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
40 ทักษะการติดต่อ
การติดต่อเพื่อรับและส่งข้อมูล ข่าวสาร หรืองานกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอก
ประสานงาน
หน่วยงานได้ถูกต้องครบถ้วนทันตามเวลาที่กาหนด รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและให้คาแนะนาแก่ผู้อื่นถึงเทคนิคหรือวิธีการติดต่อสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
41 ทักษะด้านเลขานุการ
ความสามารถในการจัดพิมพ์เอกสาร จดหมายโต้ตอบ อานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้บริหารขององค์การและผู้มาติดต่องาน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรื่น
42 ความละเอียดรอบคอบ
ความสามารถในการวางแผนงาน และการวิเคราะห์ถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบข้อมูล
และรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งของตนเองและผู้อื่นได้
43 มนุษยสัมพันธ์
ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับบุคคลต่าง ๆ
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ เพื่อเป้าหมายในการทางานร่วมกันและ
เพื่อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานและองค์การ
44 การควบคุมอารมณ์และ ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพที่
บุคลิกภาพ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของผู้อื่นได้ในสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่แตกต่างกันไป

45 ความคิดสร้างสรรค์
46
47

48
48
49

50

การนาเสนอความคิดริเริ่มเพื่อสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ซึ่งนาไปสู่การออกแบบ
ผลงานที่มีความแปลกใหม่ ทันยุคสมัยเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและการ
ขาย รวมถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์การ
ความคิดเชิงกลยุทธ์
ความเข้าใจในทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์การ พร้อม
ทั้งความสามารถในการวางแผนการดาเนินงาน และดาเนินงานให้สอดคล้อง
และรองรับกับกลยุทธ์ทั้งของหน่วยงานและองค์การ
ความคิดเชิงวิเคราะห์
ความเข้าใจในการกาหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ หรือปัญหาที่
เกิดขึ้น รวมทั้งมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห์ และแยกแยะแจกแจง
ข้อมูลออกเป็นปัจจัยย่อย ๆ เช่น สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ได้อย่างเป็นระบบ
การเรียนรู้และพัฒนาอย่าง การตื่นตัวต่อการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ต่อเนื่อง
และเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
จิตสานึกด้านบริการ
การให้ความสาคัญกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก โดยตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ ด้วยมาตรฐานการ
ให้บริการที่ดี
ความน่าเชื่อถือได้
ความสามารถในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสาเร็จ รวมทั้ง
ความสามารถในการตรวจสอบ สืบค้น และค้นหาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ
เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรงประเด็นแก่ผู้อื่นทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ
จิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม การตระหนักในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน
สุขภาพและความ
โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีการที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ปลอดภัย

-24การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือ
แนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน
แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้นๆ ว่า IDP จึงเป็นแผนสาหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้
มีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทางานสาหรับตาแหน่ง ที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต หรือตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่เทศบาลตาบลเวียงกาหนดขึ้น
ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพื่อการ
เลื่อนตาแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ แต่เมื่อได้มีการดาเนิน
กิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพื้นฐานของระดับความรู้ ความสามารถ หรือสิ่ง ที่
ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน IDP
ก็จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนองต่อความ
ต้องการในระดับหน่วยงานย่อย และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้
การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลของเทศบาลตาบลเวียง มีเจตนารมณ์สาคัญที่จะเปลี่ยนแปลง
มุมมองต่อระบบบริหารบุคลากร จากเดิมที่เน้นบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาเป็นการให้บุคลากร
เป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อความสาเร็จของเทศบาลตาบลเวียง รวมทั้งให้บุคลากรปฏิบัติงานโดย
มุ่งเน้นที่ประชาชนและสัมฤทธิผล บุคลากรเทศบาลตาบลเวียง จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธี
ปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการนาหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีพื้นฐานสมรรถนะตามที่เทศบาลตาบลเวียงกาหนด
ด้วยเหตุนี้ เทศบาลตาบลเวียง จึงจาเป็นต้องมีการดาเนินการในเรื่องการพัฒนาบุคลากรเป็น
รายบุคคลเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรทุกระดับชั้น หากมีการดาเนินการตามกระบวนการพัฒนา
รายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแล้ว บุคลากรของเทศบาลตาบลเวียงจะมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อันจะมีผลเชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง และค่าตอบแทน ทาให้บุคลากรมีขวัญ และกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อเทศบาลตาบลเวียงยิ่งขึ้นต่อไป
ดังนั้น บุคลากรทุกระดับ จาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล ประกอบด้วย ความหมาย ประโยชน์ บทบาทหน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทา
แผนพัฒนารายบุคคล รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประกอบด้วย
1. ผู้บริหารระดับสูง
- นายกเทศมนตรีตาบลเวียง
2. ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา
- ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน
ทุกระดับ

-253. เจ้าหน้าที่ - นักทรัพยากรบุคคล
4. องค์กร – เทศบาลตาบลเวียง
บุคคลในแต่ละกลุ่มมีบทบาทและขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดังตารางต่อไปนี้
กลุ่มบุคคล
นายกเทศมนตรีตาบล
เวียง

บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ





ปลัดเทศบาลตาบลเวียง
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละ
สายงาน ในแต่ละกอง









สนับสนุนและผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามที่
กาหนดขึ้น
อนุมัติให้การจัดทา IDP เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี
ติดตามผลการจัดทา IDP ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร พร้อมทั้ง
การนาแผน IDP ไปใช้ปฏิบัติจริง
จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่าง
ต่อเนื่อง

ทาความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดทา IDP
ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่กาหนดขึ้น
ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อค้นหาจุดแข็งและ
จุดอ่อนของบุคลากรในงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบในปัจจุบัน
ทาความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรเป็นรายบุคคล
กาหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร
ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนา
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
ชี้ให้บุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพิ่มความรับผิดชอบมากขึ้น

-26(ต่อ)
กลุ่มบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล

บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ






เทศบาลตาบลเวียง










มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง
ทาความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผู้บังคับบัญชากาหนดขึ้น
ด้วยความเต็มใจและตั้งใจ
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกาหนดแผนฯ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ใน
การพัฒนาตนเอง
หาวิธีการในการทาให้เป้าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่
รับผิดชอบประสบความสาเร็จ
ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลการ
พัฒนาความสามารถของตนเองจากผู้อื่น
ประชุมพิจารณาให้นายกอนุมัติ เห็นด้วยกับการนาเอา IDP มาใช้ใน
องค์การบริหารส่วนตาบลพระเพลิง
จัดเตรียมแบบฟอร์มการทา IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP
กับเครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอื่น ๆ
ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทา IDP แก่ผู้บริหาร
ทุกส่วนราชการและบุคลากรทั่วหมด
ให้คาปรึกษาและแนะนาแนวทางการจัดทาแผน IDP กับผู้บริหารและ
บุคลากร
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดทาแผน IDP
หาช่องทางในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือ
จิตสานึกของผู้บริหารและบุคลากรในการจัดทา IDP
ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผู้บริหารและบุคลากร

-27การสารวจตนเองของบุคลากรในสัง กัด เริ่มจากนายกเทศมนตรีตาบลเวียง เชิญ ปลัดเทศบาล
และ หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสารวจตนเอง ว่าหน่วยงาน
หัวหน้าส่วน และผู้ใต้บังคับบัญชามีบทบาทอย่างไร จากนั้นให้แต่ละส่วนราชการไปสารวจตัวเอง โดยการ
ทางานร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและผู้ใต้บัง คับบัญชา ร่วมปรึกษาหารือภายในส่วนราชการและให้
บุคลากรประเมินตนเองส่งงานการเจ้าหน้าที่

-28ตารางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเทศบาลตาบลเวียง
ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563
ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล

ทักษะที่ต้องพัฒนา
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาผู้บริหาร
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น การบริหารจัดการ
แผนงาน งบประมาณ การคลัง งาน
ช่าง งานอานวยการ งานสาธารณสุข
งานสิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ

วิธีการ
ช่วงเวลาพัฒนา
พัฒนา
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

สานักงานปลัด
หัวหน้าสานักปลัด

หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

1.
สมรรถนะหลัก
2.
สมรรถนะประจาผู้บริหาร
3.
งานที่จาเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น งานฝ่ายอานวยการ งาน
ฝ่ายปกครอง งานฝ่ายธุรการ และ
งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาผู้บริหาร
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ
งานแผนและงบประมาณ
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาผู้บริหาร
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
เช่น งานทะเบียนราษฎรและบัตร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบเรียบร้อย งาน
พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาผู้บริหาร
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งาน
เลขานุการผู้บริหาร งานรัฐพิธี งาน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

-29ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักทรัพยากรบุคคล

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นักพัฒนาชุมชน

ทักษะที่ต้องพัฒนา
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงาน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานแผน งบประมาณ
ข้อบัญญัติฯลฯ
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงาน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ
งานประเมินสวัสดิการ งานพัฒนา งาน
ส ร ร ห า ง า น เ งิ น เ ดื อ น ค่ า จ้ า ง
ค่าตอบแทน งานเครื่องราช งานเขียน
โครงการ งานฝึ ก อบรม งานบริ ก าร
ฯลฯ
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงาน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนบ้าน งานทะเบียนคนเกิด
งานทะเบียนคนตาย การรับแจ้งการ
ย้ายที่อยูอ่ าศัย การจัดทาทะเบียน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การจัดทาบัตร
ประจาตัวประชาชนตามกฎหมายและ
ระเบียบว่าด้วยบัตรประจาตัวประชาชน
ฯลฯ
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงาน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานสวัสดิการชุมชน งาน
เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี
งานพัฒนาชุมชน ฯลฯ

วิธีการ
ช่วงเวลาพัฒนา
พัฒนา
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

-30ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ

จพง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ลูกจ้างประจา
พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ทักษะที่ต้องพัฒนา

วิธีการ
ช่วงเวลาพัฒนา
พัฒนา
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงาน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานอานวยการ งาน
บริหารงานทั่วไป งานประสานงาน
ทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งาน
สภา งานรัฐพิธี งานที่ไม่อยู่ในส่วน
ราชการอื่น
1. สมรรถนะหลัก
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2. สมรรถนะประจาสายงาน
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน งาน
แต่ละโอกาส
ตาแหน่ง เช่น งานเฝ้าระวังภัย การ
ช่วยภัย งาน กู้ชีพ อพปร. ฯลฯ
1. สมรรถนะหลัก
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
ตาแหน่ง เช่น ขับรถยนต์ บารุงรักษา งาน
แต่ละโอกาส
ทาความสะอาดรถยนต์ แก้ไขข้อขัดข้อง
เล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ฯลฯ
1. สมรรถนะหลัก
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
ตาแหน่ง เช่น ปฏิบัติงานธุรการและงาน งาน
แต่ละโอกาส
สารบรรณ เช่น รับ – ส่ง ลงทะเบียน
แยกประเภท และจัดส่งหนังสือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บค้นหาหนังสือ
กรอกแบบฟอร์ม ร่างหนังสือ โต้ตอบ
ง่ายๆ ตรวจทานความถูกต้องของ
ตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัด
สาเนาหนังสือเอกสาร ช่วยจัดหาดูแล
เอกสารและเบิกจ่ายพัสดุภัณฑ์ฯลฯ

-31ตาแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์

พนักงานดับเพลิง

พนักงานจ้างทั่วไป
ภารโรง

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ทักษะที่ต้องพัฒนา

วิธีการ
ช่วงเวลาพัฒนา
พัฒนา
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

1. สมรรถนะหลัก
2. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น เรียนรู้การบารุงรักษา
เครื่องยนต์ มารยาทการใช้รถใช้ถนน
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ
1. สมรรถนะหลัก
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
ตาแหน่ง เช่น ปฏิบัติงานประจา
งาน
แต่ละโอกาส
รถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิง
ประจารถบรรทุกน้า ช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้า
1. สมรรถนะหลัก
2. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น การรักษาเวลาปิดเปิด
สานักงาน งานบริการ งานทาความ
สะอาด มารยาทในการต้อนรับ ฯลฯ

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาผู้บริหาร
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานอานวยการ งานบริหาร
งานการคลัง งานงบประมาณ
งานสวัสดิการ งานการเงิน การบัญชี
การจัดเก็บ งานพัสดุ ฯลฯ

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาผู้บริหาร
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานการเงินและบัญชี
งานระเบียนการคลัง งานสถิติการคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัฒนา
รายได้ งานแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

-32ตาแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการคลัง

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี

ทักษะที่ต้องพัฒนา
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงาน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานจัดซื้อ จัดจ้าง
งานลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ สานักงาน
งานวิธีการพัสดุ ตกลง สอบ ประกวด
ราคาพัสดุ ฯลฯ
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงาน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานจัดเก็บ งานเขียน
ใบเสร็จ งานภาษีอากร งานการเงิน
ฯลฯ
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงาน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานการเงิน การบัญชี
งานควบคุมฎีกา การเขียนฎีกา
ใบสาคัญ ฯลฯ
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงาน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานการเงิน การบัญชี
งานควบคุมฎีกา การเขียนฎีกา
ใบสาคัญ ฯลฯ

วิธีการ
พัฒนา

ช่วงเวลาพัฒนา

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

1. สมรรถนะหลัก
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2. สมรรถนะประจาสายงาน
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน งาน
แต่ละโอกาส
ตาแหน่ง เช่น ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับ
งานการเงินและบัญชีตรวจสอบใบสาคัญ
ที่ไม่มีปัญหาหรือกฎระเบียบที่ชัดแจ้งอยู่
แล้ ว และเก็ บ รั ก ษาหลั ก ฐานและ
เอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี

-33ตาแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี (ต่อ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ลูกมือช่างแผนที่ภาษี

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง

ทักษะที่ต้องพัฒนา
คัดแยกประเภทใบสาคัญ เขียน
ใบเสร็จรับเงิน ทาใบเบิก และใบนาส่ง
เงิน ช่วยทาฎีกาเบิกเงิน ช่วยนาเงินฝาก
และเบิกเงินจากธนาคาร ช่วยตรวจนับ
และรับจ่ายเงินสด และสิ่งแทนตัวเงิน
ช่วยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการ
จัดทางบประมาณ ช่วยทาบัญชีบาง
ประเภท บัญชีรับจ่ายเงิน บัญชีพัสดุ
ฯลฯ
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงาน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น ปฏิบัติงานขั้นต้น
เกี่ยวกับการพัสดุ ลงบัญชีและทะเบียน
พัสดุ ตรวจสอบใบสาคัญ ช่วยเก็บและ
จ่ายพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เก็บรวบรวม
และรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย
พัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงาน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานจัดทาประกาศให้มา
ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชาระ
ภาษี งานจัดเก็บและชาระรายได้จาก
ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้
อื่น งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี ฯลฯ

วิธีการ
พัฒนา

ช่วงเวลาพัฒนา

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

1. สมรรถนะหลัก
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2. สมรรถนะประจาผู้บริหาร
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน งาน
แต่ละโอกาส
ตาแหน่ง เช่น งานในฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง ฯลฯ

-34ตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง

นายช่างโยธา

เจ้าพนักงานธุรการ

ทักษะที่ต้องพัฒนา
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาผู้บริหาร
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานวิวกรรม
งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค
งานสวนสาธารณะ งานจัดการสถานที่
และการไฟฟ้า งานธุรการ ฯลฯ
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงาน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ ง
เช่ น การช่ว ยออกแบบ
การควบคุ ม การก่อ สร้า ง
และ
บ า รุ ง รั ก ษ า ด้ า น ช่ า ง โ ย ธ า
การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่าง
โยธา ฯลฯ
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงาน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น ปฏิบัติงานธุรการและ
งานสารบรรณ เช่น รับ – ส่ง
ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่ง
หนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บ
ค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์ม
ร่างหนังสือ โต้ตอบง่ายๆ ตรวจทาน
ความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ
พิมพ์และคัดสาเนาหนังสือเอกสาร
ช่วยจัดหาดูแลเอกสารและเบิกจ่ายพัสดุ
ภัณฑ์ ฯลฯ

วิธีการ
ช่วงเวลาพัฒนา
พัฒนา
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

-35ตาแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

คนงานตกแต่งสวน (ต่อ)

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์

ทักษะที่ต้องพัฒนา

วิธีการ
พัฒนา

ช่วงเวลาพัฒนา

1. สมรรถนะหลัก
2. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานด้านสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ เช่น งานควบคุมพัสดุ
ไฟฟ้า งานซ่อมบารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะ งานซ่อมบารุงไฟฟ้า
โทรศัพท์ งานประมาณราคาเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ
1. สมรรถนะหลัก
2. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานบารุงรักษา ต้นไม้
สนามหญ้า งานบารุงรักษาเครื่องยนต์
ในเบื้องต้น งานออกแบบและตกแต่ง
ต้นไม้เล็กใหญ่ ฯลฯ

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

1. สมรรถนะหลัก
2. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น เรียนรู้การบารุงรักษา
เครื่องยนต์ มารยาทการใช้รถใช้ถนน
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและ 1. สมรรถนะหลัก
สิ่งแวดล้อม
2. สมรรถนะประจาผู้บริหาร
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานบริหารงาน
สาธารณสุข งานอานวยการ
งานสิ่งแวดล้อม งานอนามัย
งานบริการสาธารณสุข งานควบคุม
โรคติดต่อ งานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

-36ตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานประจารถบรรทุกขยะ
ขยะ

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานประจารถขยะ

ทักษะที่ต้องพัฒนา

วิธีการ
ช่วงเวลาพัฒนา
พัฒนา
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาผู้บริหาร
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม งานวางแผน
สาธารณสุข งานรักษาความสะอาด
งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานส่งเสริม
สุขภาพ งานสัตวแพทย์ งานป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ งานธุรการ ฯลฯ
1. สมรรถนะหลัก
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2. สมรรถนะประจาสายงาน
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน งาน
แต่ละโอกาส
ตาแหน่ง เช่น งานบริการสาธารณสุข
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานดูแลความ
สะอาดเรียบร้อยของชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
1. สมรรถนะหลัก
2. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานอานวยการ งาน
บริหารงานทั่วไป งานประสานงาน
ทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ
งานสภา งานรัฐพิธี งานที่ไม่อยู่ในส่วน
ราชการอื่น ฯลฯ
1. สมรรถนะหลัก
2. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
การคัดแยกประเภทขยะ งานบริการ
ฯลฯ

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

1. สมรรถนะหลัก
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
ตาแหน่ง เช่น งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งาน
แต่ละโอกาส
การคัดแยกประเภทขยะ งานบริการ ฯลฯ

-37ตาแหน่ง
กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ

ผู้อานวยการสถานศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ทักษะที่ต้องพัฒนา

1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาผู้บริหาร
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งเช่น งานบริหารงานการศึกษา
งานอานวยการ งานประเมินผล
การศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานโรงเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง
งานโครงการ งานประเพณีวัฒนธรรม
งานการศาสนาฯลฯ
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาผู้บริหาร
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น การวางแผนการศึกษา
จัดทาและพัฒนาหลักสูตรศึกษา จัดทา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส่งเสริมและจัดสถานศึกษาให้กับผู้เรียน
บริหารงบประมาณ การเงินและ
ทรัพย์สิน ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงาน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานประเมินผลการศึกษา
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการ งาน
ประเพณีวัฒนธรรม งานการศาสนา
ฯลฯ

วิธีการ
พัฒนา

ช่วงเวลาพัฒนา

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

-38ตาแหน่ง
กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา

ครู

ครูผู้ช่วย

ทักษะที่ต้องพัฒนา

1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงาน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานประเมินผลการศึกษา
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการ งาน
ประเพณีวัฒนธรรม งานการศาสนา
ฯลฯ
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงานการสอน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานการสอน การดูแล
เด็กปฐมวัย การเขียนโครงการ
งานประเมินผลการศึกษา งานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ฯลฯ
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงานการสอน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เยนเป็นสาคัญ จัดอบรมสั่ง
สอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติงาน
วิชาการของสถานศึกษาปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน ฯลฯ

วิธีการ
พัฒนา

ช่วงเวลาพัฒนา

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

-39ตาแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

พนักงานจ้างทั่วไป
ภารโรง

ทักษะที่ต้องพัฒนา
1. สมรรถนะหลัก
2. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น ปฏิบัติงานธุรการและงาน
สารบรรณ เช่น รับ – ส่ง ลงทะเบียน
แยกประเภท และจัดส่งหนังสือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บค้นหาหนังสือ
กรอกแบบฟอร์ม ร่างหนังสือ โต้ตอบ
ง่ายๆ ตรวจทานความถูกต้องของ
ตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัด
สาเนาหนังสือเอกสาร ช่วยจัดหาดูแล
เอกสารและเบิกจ่ายพัสดุภัณฑ์ฯลฯ
1. สมรรถนะหลัก
2. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่ง เช่น งานการสอน การดูแล
เด็กปฐมวัย การเขียนโครงการ
งานประเมินผลการศึกษา งานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ฯลฯ

วิธีการ
พัฒนา

ช่วงเวลาพัฒนา

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
งาน
แต่ละโอกาส

1. สมรรถนะหลัก
ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
2. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน ศึกษาดู ให้เข้าร่วมอบรมใน
ตาแหน่ง เช่น ทาความสะอาดส่วนที่
งาน
แต่ละโอกาส
รับผิดชอบ บริเวณต่างๆ ในโรงเรียน
เปิด – ปิด ประตู หน้าต่างห้องเรียน
อาคารเรียนในส่วนที่รับผิดชอบตามเวลา
ที่โรงเรียนกาหนด ฯลฯ

แบบฟอร์มสอบถามเพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ของเทศบาลตาบลเวียง
ส่วนราชการ.......................................
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน...............................................................ตาแหน่ง.............................ระดับ....................................
หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยตาแหน่ง และการปฏิบัติงานจริง
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................................
การประเมินตนเอง ให้พิจารณาระดับการประเมินดังต่อไปนี้
1. ระดับความรู้/ทักษะ (1)
0 – ไม่มีความรู้/ไม่มีทักษะ
1 – มีความรู้ มีทักษะบ้างแต่ไม่มีความมั่นใจที่จะนาไปใช้งานจาเป็นต้องมีที่ปรึกษา
2 – มีความรู้ มีทักษะและมีความมั่นใจที่จะนาไปใช้งาน
3 – มีความรู้ ทักษะและสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนาได้
2. ระดับความจาเป็นต่องานที่รับผิดชอบ (2)
0 – ไม่มีความจาเป็น ไม่ได้ใช้งาน
1 – มีความจาเป็นบางครั้งที่ต้องนามาใช้งาน
2 – มีความจาเป็นต้องใช้ในงานบ่อยครั้ง
3 – จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนามาใช้งาน
3. ระดับความต้องการในการพัฒนา (3)
0 – ไม่ต้องพัฒนา
1 – มีความต้องการพัฒนาเพื่อต้องการใช้งานในระยะยาว
2 – มีความต้องการพัฒนาเพื่อต้องการใช้ในงานในระยะปานกลาง
3 – มีความต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อต้องการใช้ในงาน

ตารางลงคะแนน
คาอธิบายให้ บุคลากรบันทึกคะแนนด้วยตนเอง โดยนาค่าคะแนนที่คิดว่าใช่หรือต้องการจากข้อ 1 – 3 มา
ลงคะแนนตัวเอง ในแบบ ช่อง (1) – (3)

คุณลักษณะ

ค่าคะแนน (กรอกด้วยตังเอง)
ระดับความ
ระดับ
ระดับที่พึง
ต้องการ
ปัจจุบัน
ประสงค์
พัฒนา
(1)
(2)
(3)

สมรรถนะหลัก (พนักงานทุกระดับชั้น)
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5. การทางานเป็นทีม
สมรรถนะประจาผู้บริหาร (เฉพาะสายงานผู้บริหาร)
1. การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเป็นผู้นา
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
4. การคิดเชิงกลยุทธ์
สมรรถนะประจาสายงาน (พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างที่มีชื่อเหมือนพนักงานส่วนตาบล) ตามระดับ ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง
1. ………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………..
ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ เช่น เสริมทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านภาษา ด้านการจัดการข้อมูล ฯลฯ
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

