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ค าน า 
 

แผนพัฒนาบุคลากรระยะ  ๓  ปี (พ .ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)  ของเทศบาลต าบลปัวฉบับนี้                 
จัดท าขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) เพื่อรวบรวมข้อมูลจาก             
ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลปัว ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถน ามาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจาก
กระบวนการท่ีเป็นระบบ  ได้แก่  การวิเคราะห์ภาระงานเพื่อประกอบการวิเคราะห์อัตราก าลัง  การส ารวจความ
ต้องการฝึกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 
           

เทศบาลต าบลปัวหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากร
ของเทศบาลต าบลปัวจะเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ีพึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานท่ีดีมีมาตรฐาน
ให้แก่เทศบาลต าบลปัวได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) 
ไว้ ณ ท่ีนี้ 
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ส่วนที่ ๑ 
หลักการและเหตุผล 

 
๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความต่ืนตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ    
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   การปรับเปล่ียนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ   และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ   ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ    เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ท่ีมีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปล่ียนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 

 “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ    สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน   ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศท่ีมี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปล่ียนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่    จากการท่ียึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว้   ต้ังแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 
 ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการ
น ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

 



- ๒ - 
 

๑.๓  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน 
  ตาม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันท่ี  19 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ในหมวดท่ี ๑4 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ส่วนท่ี 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ได้ก าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาพนักงานเทศบาล   ก่อน
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดน่านเรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันท่ี  19 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ 288 - 326  จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของเทศบาลต าบลปัว และจัดท าให้ครอบคลุมถึง
บุคลากร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลปัว 

๑.๔  การวิเคราะห์บุคลากร 

การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ 
เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑.  มีเจ้าหน้าท่ีและผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน 
     ต่อเหตุการณ์ 
๒.  มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัติ 
๓.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔.  มีจ านวนเจ้าหน้าท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
 

๑.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค      
     ส่วนราชการยังขาดความเช่ือมโยงเกื้อหนุนซึ่งกัน 
     และกัน 
๒.  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ท่ีเป็นระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจ้าหน้าท่ีมีความตระหนักในหน้าท่ีและความ  
     รับผิดชอบต่องานท่ีปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดส่ิงจูงใจ   
     และขวัญก าลังใจ ท่ีจะท าให้ข้าราชการและ 
     เจ้าหน้าท่ีทุ่มเทก าลังกายและความคิดในการ 
     ปฏิบัติงาน 
๕.  ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
 
 
 
 



- ๓ – 
 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนาเทศบาลดี 
๒. มีความคุ้นเคยกันท้ังหมดทุกคน 
๓. บุคลากรมีถ่ินท่ีอยู่กระจายท่ัวเขตเทศบาล ท าให้รู้

สภาพพื้นท่ี ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโท

เพิ่มขึ้น  
 

๑.  ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
๒.  กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ 
     คุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา

เศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 
 
 

 
การวิเคราะห์ในระดบัองคก์ร 

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายท่ี 
๒. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
๓. อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
๔. มีความรู้เฉล่ียระดับปริญญาตรี 
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ

ท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล 

๑. ขาดความกระตือรือร้น 
๒. มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มท่ี 
๓. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ

บางประเภทไม่มี/ไม่พอ  
 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 
๑.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ    
     ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     ส่วนต าบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การด าเนินการทางวินัย
เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพี่น้อง   

๒. ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญบางสายงานความรู้ท่ีมี
จ ากัดท าให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ท างานได้ ครอบคลุมภารกิจของเทศบาล 
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การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบคุลากร 
 
 

โครงสร้างปัจจบุนั 
 

 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ของเทศบาลต าบลปัวจะเป็นการพัฒนาโดยให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด   โดยบุคลากรสามส่วนท่ีต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพ  มี
คณะกรรมการท าหน้าท่ีวางแผนอัตราก าลัง สรรหาท้ังการบรรจุแต่งต้ัง การโอนย้าย และประเมินผล
เพื่อการเล่ือนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลปัวท่ีจะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นายกเทศมนตรี 

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม

ก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีท า 

ส่ังการ/ก าหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 
รายงาน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
น 

ท างานตามค าส่ัง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉยั 

 

   
 

 

ประเมินผล 
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วิสัยทัศน์ด้านบุคลากร 
  เทศบาลต าบลปัว  ก าหนดวิสัยทัศน์ด้านบุคลากรขององค์กร   ดังนี้ 
  “ บุคลากรเข้มแข็ง ท างานเป็นทีม มุ่งม่ันสู่ยุค Thailand 4.0” 

ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร 
  เพื่อความชัดเจน   สามารถมองเห็นภาพการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ   เทศบาล
ต าบลปัว  จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรออกเป็น   3   ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาข้าราชการ   ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง 
 1.   แนวทางส่งเสริมข้าราชการ   ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  ให้ได้รับการอบรม / สัมมนาเสริมสร้าง
ความรู้ความสามารถ 
 2.  แนวทางส่งเสริมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ให้ได้รับการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 3.  แนวทางการสอนงานให้กับข้าราชการ  พนักงานจ้างท่ีบรรจุใหม่ 
 4.  แนวทางให้ค าปรึกษา / แนะน าจากผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

     นายกเทศมนตรี หัวหน้าหน่วยงานจัดท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล
สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 
ให้ความเป็นธรรมควบคุม
ตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 
ให้ความเป็นธรรม 
 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 
สรรหา 
ประเมินผล/รายงาน 



      -6- 
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 
 1.   แนวทางส่งเสริมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นให้ได้รับการอบรม / สัมมนาเสริมสร้างความรู้
ความสามารถ 
 2.  แนวทางส่งเสริมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรม /
จริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
 1.   แนวทางส่งเสริมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารให้ได้รับการอบรม / สัมมนาเสริมสร้างความรู้
ความสามารถ 
 2.  แนวทางส่งเสริมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารให้ได้รับการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรม /จริยธรรม 

 พันธกิจการพัฒนาบุคลากร 
 1.  พัฒนาให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาความรู้ / ความสามารถ  ทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 2.  พัฒนาให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม / จริยธรรม 

 
ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 

  เทศบาลต าบลปัว ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖4 – ๒๕๖6  ตามค าส่ัง เทศบาลต าบลปัวท่ี  191 /2563 ลงวันท่ี  24 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย   

- นายกเทศมนตรีต าบลปัว    ประธานกรรมการ  
- ปลัดเทศบาลต าบลปัว     กรรมการ 
- หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลและผู้อ านวยการกองทุกกอง กรรมการ 
- นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการและเลขานุการ 
โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  ร่วมพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของบุคลากรใน

สังกัด  ให้ครอบคลุม ดังนี้ 
 1. ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณใน

การพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน ท่ีด ารงอยู่ตาม
กรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

  2. พิจารณาหลักสูตร ท่ีบุคลากรในสังกัด ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน 
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร อาจ
ประกอบด้วย  

   (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
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  3. พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น และ

ความเหมาะสม อาจประกอบด้วย  
   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝึกอบรม  
  (3) การศึกษาหรือดูงาน  
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
  (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม  

  5.4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละวิธีการ
ส าหรับการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้ครอบคลุมโดยค านึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 5.5 พิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ ให้กับบุคลากรในสังกัด อย่างน้อยควรประกอบด้วย 

  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  (3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
  (4) การบริการเป็นเลิศ 
  (5) การท างานเป็นทีม 
 5.6 พิจารณาจัดการเรียนรู้ ในองค์กร  KM  (Knowledge Management) ในเทศบาล

ต าบลปัว เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ในทุกวาระ  ทุกโอกาส เพื่อสืบค้นหา
ความรู้ใหม่ ๆ ในตัวบุคลากร และน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
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ส่วนที่ ๒ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 
๒.๑  วัตถุประสงค ์             

 1. เพื่อพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นท่ีจะเป็นคนดี มีจิตส านึกใน
การพัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills)  
เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล 
           2. เพื่อพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นท่ีจะเข้าใจและตระหนักรู้ใน
คุณค่าของตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 
           3. เพื่อพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นท่ีจะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการ
บริหารและปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลปัว และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล  
            ๔.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
   ๑.  ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
   ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง   
   ๓.  ด้านการบริหาร 
   ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
   ๕.  ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
๒.๒   เป้าหมายของการพัฒนา 

 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากร ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในปี 2564 – 2566  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนบุคลากรท้ังหมด 
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    บุคลากร  มีความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ  2564 - 2566  เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 จากจ านวนพนักงานท่ีได้รับการพัฒนา 

 3. เป้าหมายเชิงประโยชน์ 
  เทศบาลต าบลปัวมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลักดันให้

การบริหารงานของเทศบาลต าบลปัวบรรลุตามเป้าหมาย 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพื่อใหพ้นักงานเทศบาลทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
๑.ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี ้
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มท่ี โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้ 
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรู้ในการท างาน
ตลอดเวลา 
๓.สนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และประชาชน ได้มีโอกาส 
ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาส
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอื่น ๆ 
-  ให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ 
 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตาม 
เทศบัญญัติ
ของทต.ปัว 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพื่อใหพ้นักงานเทศบาลทุกคน
ทุกต าแหน่งได้รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  มี
คุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเหมาะสม 
๒.การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
๔.มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอื่น ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตาม 
เทศบัญญัติ
ของทต.ปัว 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพื่อใหพ้นักงานเทศบาลทุกคน
ทุกต าแหน่งได้รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านอื่น ๆ  
๑.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
การท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
๒.  ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
๓.  ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอื่น ๆ  
-  ปรับปรุงสถานท่ีท างาน 
และสถานท่ีบริการประชาชน 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตาม 
เทศบัญญัติ
ของทต.ปัว 
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มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลงัใจ   

๑. มีการมอบรางวัลใหพ้นักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจ าทุกปี โดยมีการ
มอบประกาศเกียรติคุณ  โดยมีหลักเกณฑ์ท่ัวไป ดังนี ้
   ๑.๑  ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและส่วนรวม 
   1.5 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 2 ครั้ง ในงบประมาณนั้น ๆ ในระดับดีเด่น 

๓.  จัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การ
จัดกิจกรรมพัฒนาท่ีหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์ การจัดแข่งขันกีฬาภายใน  เป็นต้น 
 

มาตรการด าเนนิการทางวนิยั  

๑.  มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดท่ีกระท าผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน  แล้วเสนอให้ปลัดเทศบาล  และนายกเทศมนตรีทราบ 

๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  
ครั้ง  ยกเว้นการกระท าผิดวินัยในมาตรการท่ีประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑  การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานท่ีราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนท่ีนอกเหนือจาก

ท่ีกฎหมายหรือระเบียบก าหนด  
๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานท่ีจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

-13- 
 

ส่วนที่ ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา 

3.๑   หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) 
เทศบาลต าบลปัว ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนา

อย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เก่ียวกับ 

๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60 
๑.๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕62 
๑.๓ พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๘ กฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.๙ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหารราชการแผ่นดิน 

๒. หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าที่รบัผิดชอบ ได้แก่ความรู้เก่ียวกับ 
๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
๒.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
๒.3 พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
๒.4 ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ในแต่ละต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน เป็นต้น 

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

3.1 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
3.2 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
3.3 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
3.4 หลักสูตรด้านการบริหาร 
3.5 หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
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๘. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
๙. พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
๑๑. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 
๑๒. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
      ๑๒.๑  การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
      ๑๒.๒  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
๑๓. จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรท่ีส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา 
                 สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
              ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลโครงการ 

  เดียวกันได้ 

 ๔ ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
๔.๑  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพรอ้มเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
๔.๒  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
๔.๓  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เช่ือมโยงทุกส่วนราชการ 
๔.๔  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๔.๕  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
๔.๖  วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
๔.๗  พัฒนาการกระจายอ านาจ 
๔.๘  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ  
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ส่วนที่ ๔ 

วิธีการพัฒนา และระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 

                      วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  และบุคลากร ของเทศบาลต าบลปัวก าหนด
วิธีการพัฒนา ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
                     ๑. วิธีการด าเนินการ 
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝึกอบรม 
                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                        ๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา 

   ๑.๖ การมอบหมายงาน 
   ๑.๗ การให้การศึกษา 

   เทศบาลต าบลปัวก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทัศนคติท่ีดี 
มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฎิบัติหน้าท่ีของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามท่ี
กฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจะพัฒนาด้านความรู้
ท่ัวไปในการปฎิบั ติงาน ด้านความรู้  และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ ง  ด้านการบริหาร              
ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการ
พัฒนาตามนโยบายของรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนัก
ถึงการพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 
  1.เป็นองค์กรท่ี เปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน  ต้องมีความโปร่งใส ในการท างาน โดย
บุคคลภายนอก  สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  หรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และ
สามารถเข้าตรวจสอบการท างานได้ตลอด เปิดกว้าง ให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกิจท่ีภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนว
ระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวด่ิง ขณะเดียวกันก็ยังเช่ือมโยงการ
ท างานภายในภาครัฐด้วยกันเอง ให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
  2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยต้ังค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน   โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมท้ังใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะ 
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ท่ีตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมท้ังอ านวยความสะดวก โดยมีการเช่ือมโยงกันเองของทุกส่วน
ราชการ เพื่อให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จส้ินในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลา ตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะ
ติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคช่ันทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
  3. องค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเส่ียง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาการเข้ามา
ใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยึดหยุ่น และความสามารถ
ในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัว
เข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมท้ังท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฎิบัติราชการและปฎิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
  ท้ังนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฎิบัติการ เป็นต้น 

การก าหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา 
  เทศบาลต าบลปัว ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุก
ระดับช้ัน มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่ง เทศบาลต าบลปัว ได้ประกาศใช้เป็น
ตัวก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุก  6 เดือน ดังนี้ 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม 
 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

   ต าแหน่ ง บริหารงาน ท้องถิ่ นและอ านวยการท้องถิ่น   เป็นสายงานของผู้บริหาร                   
เทศบาลต าบลปัว ได้ก าหนด แนวทางการส าหรับการพัฒนาเพื่อท าหน้าท่ีผู้บริหารท่ีดีในปัจจุบันและอนาคต 
พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

 การเป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลง 
 ความสามารถในการเป็นผู้น า 
 ความสามารถในการพัฒนาคน 
 การคิดเชิงกลยุทธ์ 

    ต าแหน่งอื่น ท่ีนอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น  อ านวยการท้องถิ่น  เทศบาลต าบลปัว 
ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและระดับท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ , ตามสายงาน
ประจ าของแต่ละต าแหน่ง ยกเว้น  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างบางต าแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
เทศบาลต าบลปัวในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และต้องด าเนินการทุก  6 เดือน  เช่นกัน 
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ตารางการพฒันาบุคลากรรายบุคคล 
เทศบาลต าบลปัว 

ประจ าปงีบประมาณ  2564 – 2566 

ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

ปล ัดเทศบาล/ 
รองปลัดเทศบาล 
  

1. สมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
3.  การปฏิบัติตามนโยบายของแผนงาน ท่ีสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะผู้บริหารองค์กร
ป ก ครอ ง ส่ วน ท้ อ งถิ่ น  เป็ น ผู้ ก าห น ด ให้
สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล 
และแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมของ
ประเทศ ให้ค าปรึกษา และเสนอความเห็นต่อ
นายกองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่ น  คณ ะ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานภายในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ปกครอง
บั ง คับ บัญ ชาข้ าราราชการ  ลูก จ้าง  และ
พนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
ๆ ท้ังหมด รับผิดชอบงานประจ าท่ัวไปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมด ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการพิจารณาท าความเห็น สรุปรายงาน 
เสนอแนะ และด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต
ต่าง ๆ ท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การจัดต้ัง ยุบหรือเปล่ียนแปลง
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา ส่งเสริม
อาชีพ การทะเบียนและบัตร การศึกษา การ
เลือกต้ัง งานเลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส  

 
 
 
 
 
 



 

  

-18- 

ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

ส านักปลัดเทศบาล       
หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล  

1. สมรรถนะหล ัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
3. ปฏิบัติงานบริหารด้านงานบริหารท่ัวไป 

งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน ใน
ฐาน ะ หั ว ห น้ าห น่ ว ย งาน  หั ว ห น้ า
หน่วยงานท่ีเป็นกอง หัวหน้าหน่วยงาน
เทียบเท่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
และควบคุมงานด้านการบริหารท่ัวไป
และงานเลขานุการ เช่น ติดต่อนัดหมาย 
จัดงาน รับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียม
เรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม 
จดบัน ทึกและเรียบเรียงรายงานการ
ประชุมทางวิชาการและรายงานอื่นๆ 
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน 
ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อ
ประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผน
หรือโครงการ ติดตามประเมินผล การ
ด าเนินงานตามแผน  โครงการต่าง ๆ 
ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผล
การปฏิบัติตามมติท่ีประชุมหรือผลการ
ปฏิบั ติตามค าส่ังหัวหน้าส่วนราชการ 
หรือมีลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติเกี่ยวกับ
การควบคุม และการบริหารงานหลาย
ด้านด้วยกัน เช่น งานธุรการ งานสาร
บรรณ  งานบุคคล งานทะเบียน  งาน
รักษ าความสงบ เรี ยบ ร้ อ ย  ง าน จัด
ระบบงาน งานการเงินการบัญชี งาน
พัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร 
งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล
สถิติ งานสัญญา เป็นต้น 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

ส านักปลัดเทศบาล       

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   1. สมรรถนะหล ัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
3. ปฏิบัติงานบริหารด้านงานบริหารท่ัวไป    
งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน ในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานท่ีเป็นกอง 
หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือหัวหน้า
หน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารและควบคุมงานด้านการบริหาร
ท่ัวไปและงานเลขานุการ เช่น ติดต่อนัดหมาย 
จัดงาน รับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่อง
และเตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึก
และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ
และรายงานอื่นๆ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ 
เพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผน
ห รือ โครงก าร  ติ ด ตามป ระ เมิ น ผล  การ
ด าเนินงานตามแผน โครงการต่าง ๆ ติดต่อกับ
หน่วยงานและบุคคลต่างๆ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติท่ี
ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามค าส่ังหัวหน้าส่วน
ราชการ  หรือมี ลักษณะงาน ท่ี ต้องปฏิบั ติ
เกี่ยวกับการควบคุม และการบริหารงานหลาย
ด้านด้วยกัน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ 
งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินการ
บัญ ชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ และแจกจ่าย
เอกสาร เป็นต้น 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 1. สมรรถนะหล ัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
3. ปฏิบัติงานบริหารด้านงานบริหารท่ัวไป    

งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน ใน
ฐาน ะ หั ว ห น้ าห น่ ว ย งาน  หั ว ห น้ า
หน่วยงานท่ีเป็นกอง หัวหน้าหน่วยงาน
เทียบเท่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
และควบคุมงานด้านการบริหารท่ัวไป
และงานเลขานุการ เช่น ติดต่อนัดหมาย 
จัดงาน รับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียม
เรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม 
จดบัน ทึกและเรียบเรียงรายงานการ
ประชุมทางวิชาการและรายงานอื่นๆ 
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน 
ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อ
ประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผน
หรือโครงการ ติดตามประเมินผล การ
ด าเนินงานตามแผน  โครงการต่าง ๆ 
ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผล
การปฏิบัติตามมติท่ีประชุมหรือผลการ
ปฏิบั ติตามค าส่ังหัวหน้าส่วนราชการ 
หรือมีลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติเกี่ยวกับ
การควบคุม และการบริหารงานหลาย
ด้านด้วยกัน เช่น งานธุรการ งานสาร
บรรณ งานทะเบียนราษฎร งานรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เป็น
ต้น 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 1. สมรรถนะหล ัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
3. ปฏิบัติงานบริหารด้านงานบริหารท่ัวไป    

งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน ใน
ฐาน ะ หั ว ห น้ าห น่ ว ย งาน  หั ว ห น้ า
หน่วยงานท่ีเป็นกอง หัวหน้าหน่วยงาน
เทียบเท่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
และควบคุมงานด้านการบริหารท่ัวไป
และงานเลขานุการ เช่น ติดต่อนัดหมาย 
จัดงาน รับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียม
เรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม 
จดบัน ทึกและเรียบเรียงรายงานการ
ประชุมทางวิชาการและรายงานอื่นๆ 
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน 
ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อ
ประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผน
หรือโครงการ ติดตามประเมินผล การ
ด าเนินงานตามแผน  โครงการต่าง ๆ 
ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผล
การปฏิบัติตามมติท่ีประชุมหรือผลการ
ปฏิบั ติตามค าส่ังหัวหน้าส่วนราชการ 
หรือมีลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติเกี่ยวกับ
การควบคุม และการบริหารงานหลาย
ด้านด้วยกัน เช่น งานธุรการ งานสาร
บรรณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เป็นต้น 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

นักจ ัดการงานท่ัวไป   1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3.  งาน ท่ีจ าเป็นในการปฏิบั ติหน้ าท่ี ใน
ต าแหน่ง เช่น  งานบริหารจัดการภายใน
ส านักงานและการบริหารราชการท่ัวไป ซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบั ติตามแต่จะได้รับ
ค า ส่ั ง โดย ไม่ จากั ดขอบ เขตห น้ า ท่ี  เช่ น 
การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การ
รายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การ
ติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง 
ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการ
ประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการ
ประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ท า
เรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ 
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุม
หรือผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังหัวหน้าส่วน
ราชการ หรือมี ลักษณะงานท่ี ต้องปฏิบั ติ
เกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลาย
ด้านด้วยกัน  เช่น  งานสารบรรณ  งานจัด
ระบบงาน  งานบริหารงบประมาณ  งาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุ งานเอกสาร งาน
ระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ 
งาน สัญ ญ า  และงานอื่น  ๆ ท่ีอยู่ ใน ส่วน
ราชการนี้ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

นักทร ัพยากรบุคคล   1. สมรรถนะหล ัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน  
3.  งานท ี่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคลของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนทรัพยากร
บุคคล การสรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการ  และการแต่ง ต้ัง  การดาเนินการ
เกี่ยวกับต าแหน่ งและอัตราเงินเดือน  การ
ควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติ
ราชการ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  จัดท า
ทะเบียนประวัติการรับราชการ การดาเนินการ
เกี่ยวกับการออกจากราชการ ฯลฯ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักจัดการงานทะเบียน
และบัตร 

1. สมรรถนะหล ัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน  
3. งานท ี่จ า เป็ น ใน การป ฏิ บั ติห น้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น งานการทะเบียนและบัตร
ประจ าตัวประชาชน ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ป ฏิ บั ติ เกี่ ย ว กั บ ก ารพิ จ า รณ า  ท า
ความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและ
ค าส่ังเกี่ยวกับเรื่องการอนุญาต การจัด
และจัดท าทะเบียนต่าง ๆ การจัดท าบัตร
ประจาตัวประชาชน  ฯลฯ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

เจ้าพนักงานทะเบียน 1. สมรรถนะหล ัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน  
3. งาน ท่ีจ า เป็ น ในการปฏิบั ติ ห น้ า ท่ี งาน

เกี่ ยวกับการรับค าร้อง การตรวจสอบ
เอกสาร และหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ทะเบียนราษฎร์ รวมท้ังการด าเนินการ
ทะเบียนราษฎร์ให้เป็นตามกฎหมายและ
ระเบียบในเรื่องการจดและจัดท าทะเบียน
ต่างๆ เช่น การจัดท าทะเบียนบ้าน  การ
จัดท าทะเบียนคนเกิด-ตาย การรับแจ้งย้าย
ท่ีอยู่อาศัย การแก้ไขรายการในทะเบียน
บ้าน เป็นต้น ตลอดจนการจัดท าทะเบียนผู้
มีสิทธิเลือกต้ังและบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ
เลือกต้ัง การให้บริการ ค าแนะน า และการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน ผู้มารับบริการ และหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ฯลฯ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานเทศกิจ 1. สมรรถนะหล ัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน  
3. งานท ี่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 

เช่น งานควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจตราและ
บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีอยู่ใน
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน กฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สนับสนุนหรือด า เนินการเกี่ ยวกับงาน
คดีอาญา การบังคับทางปกครองท่ีอยู่ใน
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแล้วแต่กรณี  สนับสนุนงานด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน การรักษาความสงบและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ปฏิบัติงานมวลชน
สัมพันธ์ งานกิจการพิเศษ  งานสนับสนุน
การบรรเทาสาธารณภัยสาธารณะ  เพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ฯลฯ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

เจ ้าพนักงานธุรการ   1. สมรรถนะหล ัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน  
3. งานท ี่จ า เป็ น ใน การป ฏิ บั ติห น้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อ
เรื่อง ตรวจทานหนังสือ การด าเนินการ
เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปล่ียนแปลง 
รายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญของ
ทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือ
จัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุม
และจดบันทึกรายงานการประชุม ฯลฯ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  

1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำสายงาน  
3. งานท ี่จ า เป็ น ใน การป ฏิ บั ติห น้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น งานทางการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค
หรือวิชาการ พิจารณาทาความเห็น สรุป
รายงาน เสนอแนะกับด าเนินการเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม
ตลอดถึงภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น 
ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย การป้องกันฝ่าย
พลเรือน งานกู้ภัย อปพร. ฯลฯ  

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

ลูกจ้างประจ า         

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา   

1. สมรรถนะหล ัก 
2. งานท ี่จ า เป็ น ใน การป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์ มารยาทในการใช้รถใช้ถนน
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

พนักงานขับรถยนต์ 1. สมรรถนะหล ัก  
2. งานท ี่จ า เป็ น ใน การป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์ มารยาทในการใช้รถใช้ถนน
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

พนักงานทั่วไป    
พนักงานดับเพลิง 1. สมรรถนะหล ัก  

2. งานท ี่จ า เป็ น ใน การป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ใน
ต าแหน่ง เช่น งานเฝ้าระวังภัย การช่วย
ภัย งานกู้ชีพ อปพร. ฯลฯ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติงาน
รักษาความสงบฯ)  

1. สมรรถนะหล ัก 
2. งานท ี่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น การตรวจตราและบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีอยู่ ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สนับสนุนงานด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การรักษา
ความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ งานกิจการพิเศษ 
งาน สนั บ สนุ น ก ารบ รร เท าสาธ ารณ ภั ย
สาธารณะ เพื่ อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ฯลฯ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติงาน
ธุรการ)  

1.  สมรรถนะหล ัก  
2. งานท ี่จ า เป็ น ใน การป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น  ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อ
เรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดาเนินการ
เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปล่ียนแปลง 
รายการและเก็บรักษาเอกสารสาคัญของ
ทางราชการ  การรวบรวมข้อมูลหรือ
จัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุม
และจดบันทึกรายงานการประชุม 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลา 
พ ัฒนา  

กองคล ัง       

ผ ู้อ านวยการกองคลัง   1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
3. งานท ี่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 

เช่น งานทางด้านบริหาร งานคลัง ของอปท. 
ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนด
นโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน 
ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติทางด้านการบริหารงานคลังหลายด้าน 
เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งาน
จัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและ
วิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ 
งานการจัดการ เงินกู้ งานจัดระบบงาน งาน
บริหารงานบุคคล งานตรวจสอบเกี่ยวกับการ
เบิกจ่าย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและ
ให้ค าปรึกษาแนะน า การท าความเห็นและ
สรุปรายงาน ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตท่ี
เป็นอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานการคลัง เก็บ
รักษาทรัพย์สินท่ีมีค่าของอปท. 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
คลัง 

1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
3. งานท ี่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 

เช่น งานทางด้านบริหาร งานคลัง ของอปท. 
ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนด
นโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน 
ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติทางด้านการบริหารงานคลังหลายด้าน 
เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งาน
รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ 
งานพัสดุ งานธุรการ งานการจัดการ เงินกู้ 
งานจัดระบบงาน งานบริหารงานบุคคล งาน
ตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ปฏิบัติงาน
เกี่ ยวกับการเสนอแนะและให้ค าปรึกษา
แนะน า การท าความเห็นและสรุปรายงาน 
เก็บรักษาทรัพย์สินท่ีมีค่าของอปท. 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือใหเ้ข้า
ร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลา 
พ ัฒนา  

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
งานท ี่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง เช่น งาน
ทางด้านบริหาร งานคลัง ของอปท. ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม 
มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบ
การปฏิบัติทางด้านการบริหารงานคลังหลายด้าน เช่น 
จัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์
งบประมาณ งานธุรการ  งานจัดระบบงาน งาน
บริหารงานบุคคล ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะ
และให้ค าปรึกษาแนะน า การท าความเห็นและสรุป 
เก็บรักษาทรัพย์สินท่ีมีค่าของอปท. 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

นักจ ัดการงานท่ัวไป   1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ี ในต าแหน่ง 

เช่น  งานบริหารจัดการภายในส านักงานและ
การบริหารราชการท่ัวไป ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าส่ังโดยไม่จากัด
ขอบเขตหน้าท่ี เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ข้อมูล สถิติ การรายงาน  ช่วยวางแผนและ
ติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรอง
และงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการ
สำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียง
รายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น 
ๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ 
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมหรือ
ผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังหัวหน้าส่วนราชการ 
หรือมีลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น 
งานสารบรรณ งานจัดระบบงาน งานบริหาร
งบประมาณ  งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ 
งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวม
ข้อมูลสถิติ งานสัญญา และงานอื่น ๆ ท่ีอยู่ใน
ส่วนราชการนี้ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

นักวิชาการเงินและบัญชี 1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำสายงาน  
3. งานท ี่จ า เป็ น ในการปฏิ บั ติ หน้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น งานการเงินและบัญชีท่ี
ต้องใช้ความรู้พื้นฐานระดับปริญญา ซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบั ติเกี่ยวกับการเงิน 
การงบประมาณ การบัญชีท่ัวไปของส่วน
ราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์
ฐ าน ะ ท างก าร เงิ น แ ละ บั ญ ชี  ก าร
วิ เค ราะห์ งบป ระมาณ  การพั ฒ น า
ระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้อง
ของผู้ลงบัญ ชีเงินสด  บัญ ชี เงิน ฝาก
ธนาคารและบัญชีแยกประเภท การ
ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชี
ประเภทต่าง ๆ ฯลฯ  

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำสายงาน  
3. งานท ี่จ า เป็ น ในการปฏิ บั ติ หน้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น  งานวิชาการจัดเก็บรายได้ 
ซึ่ งมี ลั กษ ณ ะ งาน ท่ีป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะ
ทางการปรับปรุง การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ 
วิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
ต่ าง  ๆ  และ ร าย ได้ อื่ น ขอ งอ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจรับแบบ
แสดงรายการคำร้องหรือคำขอของผู้เสีย
ภาษีและค่าธรรมเนียม ปรับปรุงแบบ
แสดงรายการ คำร้อง คำขอของ ผู้เสีย
ภาษีให้ เหมาะสม  รับชำระเงิน  เขียน
ใบ เสร็ จรั บ เงิน และลงบั ญ ชี  จัดท ำ
ทะเบียนและรายการต่าง ๆ เก็บรักษา
หลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและ
รายได้อื่น ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือ
เชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษีการ
เก็บรักษา และนำส่งเงินฯลฯ  

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

นายช่างส ารวจ 1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำสายงาน  
งานท ี่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น มีส ารวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะ 
ขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุด
ต าแหน่ ง ต่ าง ๆ  การท าบัน ทึกข้อมู ลและ
รายละ เอี ยด ต่ าง  ๆ  ท่ี ไ ด้ จากการส ารวจ 
การศึกษา ส ารวจ ภาพถ่ายทางอากาศ การ
สร้างแผนท่ีระวางโฉนดท่ีดิน การจัดท าแผนท่ี 
โดยอาศัยข้อมูลจากการส ารวจ การอัด ขยาย 
และย่อแผนท่ีมาตรส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการ
จัดท าแผนท่ี การส ารวจ และค านวณราคาท่ีดิน 
ทรัพย์สิน เพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

เจ ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำสายงาน  
3. งานท ี่จ า เป็ น ใน การป ฏิ บั ติห น้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น  การจัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยตรวจรับ
และพิจารณาแบบแสดงรายการ คำร้อง 
ห รื อ ค า ข อ ข อ ง ผู้ เ สี ย ภ า ษี แ ล ะ
ค่ าธรรม เนี ยม  รั บ ช ำระ เงิ น  เขี ย น
ใบเสร็จรับ เงิน  และลงบัญ ชี  จัดทำ
ทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ และ
และรายการต่างๆ เก็บรักษาหลักฐาน
การเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้
อื่นๆ ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี การ
ด ำ เนิ น ค ดี ผู้ ค้ า ง ช ำร ะ ภ าษี  อ อ ก
ห ม าย เรี ย ก แ ล ะ ห นั ง สื อ เ ชิ ญ พ บ 
ตรวจสอบและประเมินภาษี  การเก็บ
รักษา และนำส่งเงิน 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

เจ้าพนักงานพัสดุ   1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำสายงาน  
3. งานท ี่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 

เช่น การจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บ
รักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำ
บัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ 
หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทง
จำหน่ายพัสดุท่ีชำรุด การทำสัญญา การต่อ
อายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ 
หรือสัญญาจ้าง 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 

1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำสายงาน  
3. งานท ี่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง เช่น  
การเงิน การงบประมาณและการบัญชีท่ัวไปของ
ส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสาคัญ
คู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงาน การบัญชี รวบรวม
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอ จัดต้ัง
งบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจาป ีทำหนังสือ
ช้ีแจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร 
งบประมาณรายจ่าย 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

ลูกจ้างประจ า         

เจ้าหน้าท่ีทะเบียนและ
ทรัพย์สิน  

 1. สมรรถนะหล ัก 
2. งานท ี่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น การปรับปรุงข้อมูลและการปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

ลูกมือแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

1. สมรรถนะหล ัก 
2. งานท ี่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง เช่น 
การจัดท าและการปรับข้อมูลทะเบียนทรัพย์ สิน  
(ผ.ท.4)  ทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.5) ท้ังในส่วนของ
ข้อมูลท่ีเป็นแผ่น แฟ้ม สมุดทะเบียน  และในส่วนของ
ข้อมูลท่ีบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์  ภายใต้การ
ควบคุมอย่างใกล้ชิด  ปรับปรุงแก้ไขและเก็บรักษา
เอกสารอื่น ๆ   ท่ี เกี่ยวข้องกับงานแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน   

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

พนักงานจ้างทั่วไป        
คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติงาน
จัดเก็บรายได้)  

1. สมรรถนะหล ัก 
2. งานท ี่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน
ต าแหน่ง เช่น การจัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยตรวจรับและพิจารณา
แบบแสดงรายการ คำร้อง หรือคำขอของผู้
เสียภาษีและค่าธรรมเนียม รับชำระเงิน เขียน
ใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชี จัดทำทะเบียน
ควบคุมการจัดเก็บรายได้ และและรายการ
ต่างๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี 
ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ ติดตามเร่งรัด
การจัดเก็บภาษี การดำเนินคดีผู้ค้างชำระ
ภาษ ีออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ 
ตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บรักษา 
และนำส่งเงิน 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 

คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติงาน
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน) 

1. สมรรถนะหล ัก 
2. งานท ี่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน
ต าแหน่ง เช่น การปรับปรุงข้อมูลและการ
ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 

คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติงาน
พัสดุและทรัพย์สิน) 

1. สมรรถนะหล ัก 
2. งานท ี่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน
ต าแหน่ง เช่น การจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย 
การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา 
การทำบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษา
ใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ 
การแทงจำหน่ายพัสดุท่ีชำรุด การทำสัญญา 
การต่ออายุสัญญาและการเปล่ียนแปลง
สัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

กองช่าง       
ผ ู้อ านวยการกองช่าง   1. สมรรถนะหล ัก  

2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
3. งานท ี่จ า เป็ น ใน ก ารป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ ง เช่น  การบริหารควบคุมให้
ค าปรึกษาและตรวจสอบงานด้านช่างต่าง 
ๆ เช่น งานช่างโยธา งานด้านไฟฟ้าและ
แสงสว่างสาธารณะ งานสวนสาธารณะ 
งานช่างก่อสร้าง งานช่างส ารวจ งานช่าง
รังวัด งานช่างเขียนแบบ งานช่างเทคนิค 
งานช่างโลหะ งานช่างเครื่องยนต์ งานช่าง
เครื่องกล เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้อง
วางแผน  ออกแบบและควบคุม งาน
สถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมและงาน
ก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งต าแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้ 
มีลักษณะท่ีจ าเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความ
เข้าใจในวิชาช่าง วิชาการทางวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง 

1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
3. งานท ี่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน

ต าแหน่ง เช่น การบริหารควบคุมให้
ค าปรึกษาและตรวจสอบงานด้านช่างต่าง 
ๆ เช่น งานช่างโยธา งานด้านไฟฟ้าและ
แสงสว่างสาธารณะ งานสวนสาธารณะ 
งานช่างก่อสร้าง งานช่างส ารวจ งานช่าง
รังวัด งานช่างเขียนแบบ งานช่างเทคนิค 
งานช่างโลหะ งานช่างเครื่องยนต์ งานช่าง
เครื่องกล เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้อง
วางแผน ออกแบบและควบคุมงาน
สถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมและงาน
ก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งต าแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้ 
มีลักษณะท่ีจ าเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความ
เข้าใจในวิชาช่าง วิชาการทางวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

นักจ ัดการงานท่ัวไป   1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งาน ท่ีจ าเป็น ในการปฏิบั ติหน้ าท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น งานบริหารจัดการภายใน
ส านักงานและการบริหารราชการท่ัวไป 
ซึ่งมีลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติตามแต่จะ
ได้รับค าส่ังโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าท่ี 
เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล 
สถิ ติ  การรายงาน  ช่วยวางแผนและ
ติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงาน
รับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่อง
และเตรียมการสำหรับการประชุม จด
บันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม
ทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ท าเรื่อง
ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง  ๆ 
ติดตามผลการปฏิ บั ติ งานตามมติ ท่ี
ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าส่ัง
หัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานท่ี
ต้องปฏิบั ติ เกี่ยวกับการควบคุม  และ
บริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งาน
สารบรรณ งานจัดระบบงาน งานบริหาร
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน 
งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา และ
งานอื่น ๆ ท่ีอยู่ในส่วนราชการนี้ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

วิศวกรโยธา   1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
3. งานท ี่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 

เช่น งานทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ เกี่ยวกับการออกแบบและ
คำนวณด้านวิศวกรรมโยธา การค้นคว้า 
วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติ 
ต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการ
ตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การ
วางโครงการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา 
การให้คำปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบท่ี
เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งงาน
ดังกล่าวข้างต้นน้ีต้องมีลักษณะ ขนาด หรือ
อยู่ ในประเภทตามท่ีกำหนดไว้สาหรับผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

นายช่างโยธา   1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
3. งานท ี่จ า เป็ น ในการป ฏิ บั ติ หน้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น  งานช่างสำรวจ งานช่าง
รังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่าง
ก่ อสร้ าง  ซึ่ งมี ลักษณะงาน ท่ีปฏิ บั ติ
ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้าน
ช่างโยธา การคำนวณแบบด้านช่างโยธา 
การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา 
การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่าง
โยธา การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือ
ตรวจสอบท่ีเกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

เจ้าพนักงาน
สวนสาธารณะ 

1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
3. งานท ี่จ า เป็ น ใน ก าร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น จัดสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
คอยตรวจสอบ ก ากั บ ดู แล  ให้ มี แ ละ
บ ารุงรักษาสวนสาธารณะ  จัดตกแต่ง
สวนหย่อม จัดทาเรือนเพาะช า บ ารุงรักษา
ต้นไม้ริมถนนให้ร่มเย็นแก่ ผู้สัญจรไปมา 
บ ารุงรักษา ชานหญ้า อนุสาวรีย์ ตลอดจน
ให้ค าแนะน าและเผยแพร่วิชาการให้แก่
ประชาชน 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

นายช่างไฟฟ้า   1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
3. งานท ี่จ า เป็ น ใน ก ารป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ใน
ต าแหน่ง เช่น   ตรวจ ทดสอบ  สร้าง ซ่อม 
ประกอบ ดัดแปลง ติดต้ัง และบ ารุงรักษา 
เครื่องจักร เครื่องมือ  เครื่องใช้ท่ีเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า ค านวณราคาและประมาณราคาในการ
ด าเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย 
เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การปฏิบัติงาน ฯลฯ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

ล ูกจ้างประจ า         
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา  

1. สมรรถนะหล ัก 
2. งานท ี่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ มารยาท
ในการใช้รถใช้ถนนเครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างทั่วไป    
คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติงาน
โยธา) 

1. สมรรถนะหล ัก 
2. งานท ี่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น งานช่างสำรวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียน
แบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่าง
โยธา การคำนวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม 
การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการ
ก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษา
แนะนำ หรือตรวจสอบท่ีเกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 



 

  

-37- 

ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติงานจัด
สถานท่ีและการไฟฟ้า
สาธารณะ) 

1. สมรรถนะหล ัก 
2. งานท ี่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น   ตรวจ  ทดสอบ  สร้าง ซ่อม  ประกอบ 
ดัดแปลง ติดต้ัง และบำรุงรักษา เครื่องจักร 
เครื่องมือ เครื่องใช้ท่ีเกี่ยวกับไฟฟ้า คำนวณราคา
และประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าว 
จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วมอบรม

ในแต่ละโอกาส 

คนงานท่ัวไป (คนสวน) 1. สมรรถนะหล ัก 
2. งานท ี่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น  งานบ ารุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า งาน
บ ารุงรักษาเครื่องยนต์เบ้ืองต้น งานออกแบบ
และตกแต่งต้นไม้เล็กใหญ่ฯลฯ  

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม  

      

ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   

1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
3. งานท ี่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน

ต าแหน่ง เช่น งานบร ิหารงานสาธารณสุข 
งานอ านวยการ งานสุขาภิบาลและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม งานวางแผน งานรักษาความ
สะอาด งานเผยแพร่และฝึกอบรม งาน
ส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุม
โรคต ิดต่อ งานสัตวแพทย์ฯลฯ  

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข   

1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
3. งานท ี่จ า เป็ น ใน ก ารป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น งานบร ิหารงานสาธารณสุข 
ง า น อ า น ว ย ก า ร  งานบร ิห า ร ง า น
ส า ธ ารณ สุ ข  ง าน อ า น ว ย ก าร  ง าน
สุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม งาน
วางแผน งานรักษาความสะอาด งานสัตว
แพทย์ ฯลฯ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

หัวหน้าฝ่ายบริการ
สาธารณสุข   

1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
3. งานท ี่จ า เป็ น ในการป ฏิ บั ติ หน้ า ท่ี ใน

ต า แ ห น่ ง  เ ช่ น  งานบร ิห า ร ง า น
สาธารณสุข งานอ านวยการ งานเผยแพร่
และฝึกอบรม งานส่งเสริมสุขภาพ งาน
ป้องกันและควบคุมโรคต ิดต่อ ฯลฯ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

นักจ ัดการงานท่ัวไป   1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งาน ท่ีจ าเป็น ในการปฏิบั ติหน้ าท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น งานบริหารจัดการภายใน
ส านักงานและการบริหารราชการท่ัวไป 
ซึ่งมีลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติตามแต่จะ
ได้รับค าส่ังโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าท่ี 
เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล 
สถิ ติ  การรายงาน  ช่วยวางแผนและ
ติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงาน
รับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่อง
และเตรียมการสำหรับการประชุม จด
บันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม
ทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ท าเรื่อง
ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง  ๆ 
ติดตามผลการปฏิ บั ติ งานตามมติ ท่ี
ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าส่ัง
หัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานท่ี
ต้องปฏิบั ติ เกี่ยวกับการควบคุม  และ
บริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งาน
สารบรรณ งานจัดระบบงาน งานบริหาร
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน 
งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา และ
งานอื่น ๆ ท่ีอยู่ในส่วนราชการนี้ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

นักวิชาการสุขาภิบาล   1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งาน ท่ีจ าเป็น ในการปฏิบั ติหน้ าท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น การศึกษา วิเคราะห์ และ
วินิจฉัยปัญหาทางวิชาการสุขาภิบาล 
และอนามัยส่ิงแวดล้อมกำหนดนโยบาย
วางแผนงานและดำเนินงานวิชาการ
สุขาภิบาลตามแผน วัดและประเมินผล
การดำเนินงานสุขาภิบาล การจัดการ
ขอ ง เสี ยและ ส่ิ งป ฏิ กู ลอ ย่ า ง ระบ บ
เบ็ดเสร็จ ในด้านการรวบรวม การขนส่ง 
การแปรสภาพวัสดุเหลือใช้และการกำจัด 
กำหนดระบบและวิธีการด้านนิ เทศ 
นิเทศ ควบคุมติดตามผลและประเมินผล
งาน สุ ข าภิ บ าล  แ ละ ง าน วิ ช าก าร
สุขาภิ บ าล  ศึกษาค้นคว้ า  วิ จัย ด้ าน
วิชาการสุขาภิบาล จัดสอน สอน และ
อบรมด้านการสุขาภิบาล จัดการประชุม
และดำเนินการด้านเผยแพร่กิจการทาง
วิ ช าก าร สุ ข าภิ บ าล  ให้ ค ำป รึ ก ษ า 
ข้อเสนอแนะและแนะแนวทางวิชาการ
สุขาภิบาล กำหนด จรรโลง และสร้าง
มาตรฐานงานสุขาภิบาล อาจปฏิบัติงาน
รักษาพยาบาล งานวิชาการควบคุมโรค
เพื่อประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐาน
การสาธารณสุขของชุมชน 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 
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ตำแหน่ง  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

พยาบาลวิชาชีพ   1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 

เช่น งานส่งเสริมและพัฒนาบริการการ
พยาบาล และปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยและ
บ าบัดรักษาภายใต้การควบคุมของแพทย์ 
โดยทาหน้าท่ีเป็นผู้ให้บริการ วางแผนงาน 
ประสานงาน ประเมินผลและบันทึกผลการให้
ก ารพ ยาบาล  ศึ กษ า  วิ เคราะห์  คิด ค้ น 
พัฒนาการพยาบาลและควบคุมการพยาบาล
ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ในมาตรฐาน 
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานพยาบาล  จัดสถานท่ีและเตรียม
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์
ใน ก ารตรวจ วิ นิ จ ฉั ย แล ะ บ ำบั ด รั กษ า 
จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วย
แพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก  หรือใช้
เครื่องมือพิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัย
และบำบัดรักษาโรค ตลอดจนปฏิบัติงานการ
วางแผนครอบครัว และการผดุงครรภ์ การ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกและ 
เชิงรับ การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย 

ฝึกอบรม  
ศ ึกษา 
ดูงาน  

ตามแผนและ 
หนังสอื ใหเ้ ขา้ ร่วม 

อบรมในแต่ละ 
โอกาส  

สัตวแพทย์ 1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 

เช่น การป้องกันและกาจัดโรคสัตว์ เช่น การ
ฉีดวัคซีน การตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ 
การกักสัตว์ การออก  ใบอนุญาตในการ
เคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในประเทศ 
การให้คาแนะนำปรึกษาในด้านการเลี้ยง และ
รักษาสัตว์ การเพาะเลี้ยงเช้ือเพื่อผลิตชีว
ภัณฑ์ ตลอดจนช่วยดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ และ ปฏิบัติการในห้องทดลอง 
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ตำแหน่ง  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

ลูกจ้างประจ า         

 พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา   

1. สมรรถนะหล ัก 
2. งานท ี่จ า เป็ น ใน การป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์ มารยาทในการใช้รถใช้ถนน
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
พนักงานตรวจโรคสัตว์ 1. สมรรถนะหล ัก  

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง เช่น 
การป้องกันและกาจัดโรคสัตว์ เช่น การฉีดวัคซีน 
การตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ การกักสัตว์ การ
ออก ใบอนุญาตในการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์
ภายในประเทศ การให้คำแนะนาปรึกษาในด้านการ
เลี้ยง และรักษาสัตว์ การเพาะเลี้ยงเช้ือเพื่อผลิตชีว
ภัณฑ์ ตลอดจนช่วยดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
และ ปฏิบัติการในห้องทดลอง 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างท่ัวไป        
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา   

1. สมรรถนะหล ัก 
2. งานท ี่จ า เป็ น ใน การป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์ มารยาทในการใช้รถใช้ถนน
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติงาน
ขับรถกู้ชีพ) 

1. สมรรถนะหล ัก 
2. งานท ี่จ า เป็ น ในการปฏิ บั ติ หน้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์ มารยาทในการใช้รถใช้ถนน
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 

คนงานประจำรถขยะ  1. สมรรถนะหล ัก 
2. งานท ี่จ า เป็ น ในการปฏิ บั ติ หน้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น  จัดเก็บขยะมูลฝอยตาม
อาคาร  บ้านเรือนและท่ีรองรับขยะ           
มูลฝอย  การน าขยะมูลฝอยไปท าลาย                 
ยังท่ีท าลาย 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติงาน
ประจ าโรงแปรรูปเนื้อสัตว์)  

1.  สมรรถนะหล ัก 
2. งานท ี่จ า เป็ น ใน ก ารป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น การดูแลรักษาความสะอาด
สถานท่ีเครื่องมือ – เครื่องใช้  และวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฆ่าสัตว์ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาดฯ)  

1. สมรรถนะหล ัก 
2.  งานท ี่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น  การดูแลรักษ าความสะอาดสถาน ท่ี
เครื่องมือ – เครื่องใช้  และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การท าความสะอาด 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

กองวิชาการและแผนงาน    
ผู้อ านวยการกองวิชาการ
และแผนงาน 

1. สมรรถนะหล ัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
3. งานท ี่จ า เป็ น ใน ก ารป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ ง  เช่น  งานอ าน วยการ งาน
บริหารงานท่ัวไป งานประชาสัมพันธ์ งาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน งานนิติการ
และงานอื่น ๆ ท่ีอยู่ในส่วนราชการนี้ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป 

1. สมรรถนะหล ัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
3. งานท ี่จ า เป็ น ในการป ฏิ บั ติ หน้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ ง เช่น  งานอ านวยการ งาน
บริหารงานท่ัวไป และงานอื่น ๆ ท่ีอยู่ใน
ส่วนราชการนี้ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

4. สมรรถนะหล ัก 
5. สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
6. งานท ี่จ า เป็ น ในการป ฏิ บั ติ หน้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน งานจัดท างบประมาณ และงาน           
อื่น ๆ ท่ีอยู่ในส่วนราชการนี้ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

นิติกร 1. สมรรถนะหล ัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
3. งานท ี่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 

เช่น  การพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย 
ร่าง และพิจารณาตรวจร่างข้อบัญญัติ กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง จัดทานิติ
ก ร ร ม  ร ว บ ร ว ม ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  แ ล ะ
พยานหลักฐานเพื่อดาเนินการทางคดี การ
สอบสวน ตรวจพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับ
วินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรือ
อุทธรณ์ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

นักจ ัดการงานท่ัวไป   1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 

เช่น งานบริหารจัดการภายในส านักงาน
และการบริหารราชการท่ัวไป ซึ่งมีลักษณะ
งานท่ีต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดย
ไม่จำกัดขอบเขตหน้าท่ี เช่น การศึกษา
วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน 
ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัด
หมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ 
เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการ
ประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงาน
การประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ 
ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง 
ๆ  ติดตามผลการปฏิบั ติ งานตามมติ ท่ี
ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่ง
หัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานท่ี
ต้อ งปฏิ บั ติ เกี่ ย วกับ การควบ คุม  และ
บริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสาร
บรรณ  งานจัดระบบงาน  งานบริหาร
งบประมาณ  งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน 
งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา และ
งานอื่น ๆ ท่ีอยู่ในส่วนราชการน้ี 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

นักประชาสัมพันธ์ 1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 

เช่น สารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน  การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารและเอกสารความรู้ในด้านต่างๆ 
เพื่อการดำเนินการประชาสัมพันธ์ การจัด
ปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ 
เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือผลงานของ
หน่วยงานหรือของรัฐบาลหรือนโยบายของ
รัฐบาล การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
เพื่อเป็นสื่อเช่ือมโยงระหว่างรัฐบาลกับ
ประชาชน การควบคุม การตรวจสอบ การ
ดาเนินงานกระจายเสียง  ท้ั งทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้
เป็น ไปตามแผนงานและนโยบายการ
ประชาสัมพันธ์หรือตามกฎหมาย 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน   

1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 

เช่น  การวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบั ติเกี่ยวกับการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน 
พิจารณา  เสนอแนะ เพื่อประกอบการ
กำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ 
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ต่ า ง  ๆ  แ ล ะ จั ด ท ำ
เอกสารรายงานต่าง ๆ ทางด้านการจราจร 
ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 
การคมนาคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และโครงการระดับจังหวัด หรือ
ระดับประเทศ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

นักพัฒนาการท่องเท่ียว 1. สมรรถนะหล ัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
3. งานท ี่จ า เป็ น ในการป ฏิ บั ติ หน้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ ง เช่น   การส ารวจ รวบรวม
ศึกษา ข้อมูล ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ
แหล่งท่องเท่ียว  ธุรกิจการท่องเท่ียว 
บ ริ ก า ร ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  ต ล อ ด จ น
ปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเท่ียว เพื่อใช้
ด า เนิ น ก าร  พั ฒ น าป รับป รุ งแห ล่ ง
ท่อง เท่ี ยว ท่ี เกิ ดขึ้ น ใหม่  และแห ล่ ง
ท่องเท่ียว ท่ีมี อยู่ แล้ว  อนุ รักษ์  ฟื้ นฟู 
บ ารุงรักษาสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม
ประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุ ปูชนีย
สถานต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ 
ก าหนดมาตรฐาน  กฎเกณฑ์ธุรกิจการ
ท่องเท่ียว บริการท่องเท่ียวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดระเบียบ
ธุรกิจการท่องเท่ียวตลอดจนตรวจสอบ
ประเมินผล ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาใน
การปฏิบัติงานพัฒนา การท่องเท่ียวให้
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

กองการศึกษา        

ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา   

1. สมรรถนะหล ัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
3. งานท ี่จ า เป็ น ในการป ฏิ บั ติ หน้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น งานบริหารงานการศึกษา 
ง าน อ าน วย ก าร  ง าน ป ร ะ เมิ น ผ ล 
การศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งาน
โรงเรียน งานจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการ 
งานประเพณีวัฒนธรรม งานการศาสนา
ฯลฯ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

หัวหน้าฝ่ายบริหาร
การศึกษา 

1. สมรรถนะหล ัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
3. งานท ี่จ า เป็ น ใน ก ารป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น งานบริหารงานการศึกษา 
งานอ านวยการ งานประเมินผล การศึกษา 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน งาน
จัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการ งานประเพณี
วัฒนธรรม งานการศาสนาฯลฯ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและ
สวัสดิการสังคม 

1. สมรรถนะหล ัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
3. งานท ี่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น การสังคมสงเคราะห ์การส่งเสริมสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัด
ระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การ
ส่งเสริมกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรม
ศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น 
และกิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด การให้
ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงาน
สวัสดิการสังคม 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

นักจ ัดการงานท่ัวไป   1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
1. งาน ท่ีจ าเป็น ในการปฏิบั ติหน้ าท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น งานบริหารจัดการภายใน
ส านักงานและการบริหารราชการท่ัวไป 
ซึ่งมีลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติตามแต่จะ
ได้รับค าส่ังโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าท่ี 
เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล 
สถิ ติ  การรายงาน  ช่วยวางแผนและ
ติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงาน
รับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่อง
และเตรียมการสำหรับการประชุม จด
บันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม
ทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ท าเรื่อง
ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง  ๆ 
ติดตามผลการปฏิ บั ติ งานตามมติ ท่ี
ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าส่ัง
หัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานท่ี
ต้องปฏิบั ติ เกี่ยวกับการควบคุม  และ
บริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งาน
สารบรรณ งานจัดระบบงาน งานบริหาร
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน 
งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา และ
งานอื่น ๆ ท่ีอยู่ในส่วนราชการนี้ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ

โอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

นักว ิชาการศ ึกษา  1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งาน ท่ี จ า เป็ น ใน การป ฏิ บั ติ หน้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น งานประเมินผลการศึกษา 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน การ
จัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการ งานประเพณี
วัฒนธรรม งานการศาสนา ฯลฯ  

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

นักพัฒนาชุมชน 1. สมรรถนะหล ัก  
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
เช่น  การพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ การ
อนามัยและสุขาภิบาล การปกครองท้องถิ่น
แ ล ะ ค ว าม เจ ริ ญ ด้ าน อื่ น  ๆ  โด ย เป็ น ผู้
ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การ
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนใน
ท้องถิ่นทุกด้าน  และศึกษา การสำรวจ การ
สัมภาษณ์ การสอบประวัติ และการวิเคราะห์
ข้อมูล ปัญหา ข้อเท็จจริง และสาเหตุต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง รวมท้ังดำเนินการให้คำปรึกษา คำ
แนะนา ความรู้ การบริการ ความช่วยเหลือ 
การแก้ ไขปั ญ ห า  และดำเนิ น ก าร สังคม
สงเคราะห์ ใน ด้ าน ต่ างๆ  ท่ี ถู ก ต้ อ ง  และ
เหมาะสมตามหลักการสังคมสงเคราะห์แก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  หรือผู้มีปัญหาทาง
สังคมต่างๆ เช่น เด็ก วัยรุ่น คนชรา คนขอทาน 
โสเภณี ผู้ต้องขัง ผู้ป่วย คนพิการและทุพพล
ภาพ และประชาชนท่ัวไปท่ีไม่สามารถจะแก้ไข
ปัญหาของตัวเองและครอบครัว ผู้ประสบภัย
พิบัติทางธรรมชาติ หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากใน
กรณีต่างๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อ
ชุมชน และสังคมโดยส่วนรวม เพื่อให้ผู้รับการ
สงเคราะห์มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และสามารถ
พึ่งตนเองในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 
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ตำแหนง่  ท ักษะที่ต้องพัฒนา  
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพ ัฒนา  

เจ ้าพนักงานธุรการ   1. สมรรถนะหล ัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน  
3. งานท ี่จ า เป็ น ใน การป ฏิ บั ติห น้ า ท่ี ใน

ต าแหน่ง เช่น ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อ
เรื่อง ตรวจทานหนังสือ การด าเนินการ
เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปล่ียนแปลง 
รายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญของ
ทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือ
จัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุม
และจดบันทึกรายงานการประชุม ฯลฯ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

ครู   1. สมรรถนะหล ัก 
2. สมรรถนะประจำสายงานการสอน  
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน

ต าแหน่ง เช่น  งานการสอน  การดูแลเด ็ก
ปฐมว ัย การเข ียนโครงการ  
งานประเม ินผลการศ ึกษา งานพ ัฒนาเด็ก
ปฐมวัยฯลฯ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

พนักงานจา้งตามภารกิจ        

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 1. สมรรถนะหล ัก 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน

ต าแหน่ง เช่น  งานการสอน  การดูแลเด ็ก
ปฐมว ัย การเข ียนโครงการ  
งานประเม ินผลการศ ึกษา งานพ ัฒนาเด็ก
ปฐมวัยฯลฯ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 

พนักงานจา้งท่ัวไป        

ผู้ดูแลเด็ก  1. สมรรถนะหล ัก 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีใน

ต าแหน่ง เช่น  งานการสอน  การดูแลเด ็ก
ปฐมว ัย การเข ียนโครงการ  
งานประเม ินผลการศ ึกษา งานพ ัฒนาเด็ก
ปฐมวัยฯลฯ 

ฝึกอบรม
ศึกษา             
ดูงาน 

ตามแผนและ 
หนังสือให้เข้าร่วม

อบรมในแต่ละโอกาส 
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                   ๒. แนวทางการด าเนินการ 
                       การด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  และบุคลากรของ เทศบาลต าบลปัว
นอกจากมีวิธีการด าเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ ก าหนดแนวทางการด าเนินการไว้ ๓ 
แนวทาง ดังนี้ 
                       ๒.๑ เทศบาลด าเนินการเอง 
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการโดย
เทศบาลจัดส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรม 
                       ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ของเทศบาลต าบลปัวเป็นผู้ด าเนินการ 
                   ๓. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
                       ๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕3 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕64 
                       ๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕64 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕65 
                       ๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕65 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖6 
 

                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
                           เทศบาลต าบลปัว จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่าง ๆ ในส่วนท่ี ๕ 
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แผนภาพแสดงข้ันตอนการด าเนนิงานการพัฒนาบคุลากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เริ่มตน้ 

 
 
๑.๑  แต่งต้ังคณะท างาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

ปรับปรุง 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       

             การด าเนินการ  โดยอาจด าเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหนา้ที่ความรับผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การให้ทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 

 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้ทราบถึงความความส าเร็จ  ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 
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วิธีการพัฒนา  

 แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66) 
 

วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2561 

(จ านวน 
คน) 

ปี 2562 

(จ านวน 
คน) 

ปี 2563 

(จ านวน 
คน) 

เทศบาล
ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน
อื่น 

1 
 
 

 

หลักสูตรนักบริหารงาน อปท. 
หรือหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงาน
มากยิ่งขึ้น 

ปลัด/รองปลัดเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 

2 
 
 

 

2 
 
 

 

2 
 
 

 

  / 
 

2 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับ            
นักบริหารงานท่ัวไปหรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานท่ัวไป ให้มีทักษะ 
ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

 

หัวหน้าส านักงานปลัดเทศบาล  
ผู้อ านวยการกองวิชาการและ
แผนงาน หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย
ป้องกันฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป และหัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 1 ครั้ง/ป ี

7 7 7  / 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับ            
นักบริหารงานการคลังหรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานการคลัง ให้มี
ทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง และหัวหน้าฝ่าย
พัฒนารายได้ ได้รับการฝึกอบรม/
พัฒนาความรู้ 1 ครั้ง/ปี 

3 3 3  / 
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ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2561 

(จ านวน 
คน) 

ปี 2562 

(จ านวน 
คน) 

ปี 2563 

(จ านวน 
คน) 

เทศบาล
ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน
อืน่ 

4 หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
นักบริหารงานช่าง ให้มีทักษะ 
ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

ผู้อ านวยการกองช่าง และหัวหน้า
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้รับ
การฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 1 
ครั้ง/ปี 

2 2 2  / 

5 หลักสูตรนักบริหารงาน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
นักบริหารงานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม ให้มีทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหารงานมาก
ยิ่งขึ้น 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุข และ
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
ได้รับการฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 
1 ครั้ง/ปี 

3 3 3  / 

6 หลักสูตรนักบริหารงาน
การศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
นักบริหารงานการศึกษา ให้มีทักษะ 
ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา และ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
ได้รับการฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 
1 ครั้ง/ปี 

2 2 2  / 

7 หลักสูตรนักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ให้มี
ทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการ
สังคม ได้รับการฝึกอบรม/พัฒนา
ความรู้ 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 
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ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2561 

(จ านวน 
คน) 

ปี 2562 

(จ านวน 
คน) 

ปี 2563 

(จ านวน 
คน) 

เทศบาล
ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน
อื่น 

8 หลักสูตรนักจัดการงานท่ัวไป เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

นักจัดการงานท่ัวไป ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 1 ครั้ง/
ปี 

6 6 6  / 

9 หลักสูตรนักจัดการงาน
ทะเบียนและบัตร 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
ได้รับการฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 
1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

10 หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

นักทรัพยากรบุคคล ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 1 ครั้ง/
ปี 

1 1 1  / 

11 หลักสูตรนักวิชาการเงินและ
บัญช ี

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

นักวิชาการเงินและบัญชี ได้รับ
การฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 1 
ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 
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ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2561 

(จ านวน 
คน) 

ปี 2562 

(จ านวน 
คน) 

ปี 2563 

(จ านวน 
คน) 

เทศบาล
ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน
อื่น 

12 หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ได้รับ
การฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 1 
ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

13 หลักสูตรนักวิชาการ
สุขาภิบาล 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

นักวิชาการสุขาภิบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 1 ครั้ง/
ปี 

1 1 1  / 

14 หลักสูตรนักวิชาการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

นักวิชาการศึกษา ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 1 ครั้ง/
ปี 

1 1 1  / 

15 หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

นักพัฒนาชุมชน ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 1 ครั้ง/
ปี 

2 2 2  / 
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ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2561 

(จ านวน 
คน) 

ปี 2562 

(จ านวน 
คน) 

ปี 2563 

(จ านวน 
คน) 

เทศบาล
ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน
อื่น 

16 หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

นักประชาสัมพันธ์ ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 1 ครั้ง/
ปี 

1 1 1  / 

17 หลักสูตรนิติกร เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

นิติกร ได้รับการฝึกอบรม/พัฒนา
ความรู้ 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

18 หลักสูตรนักพัฒนาการ
ท่องเท่ียว 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

นักพัฒนาการท่องเท่ียว ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 1 ครั้ง/
ปี 

1 1 1  / 

19 หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ได้รับการฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 
1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

 
 
 
 



 

  

-57- 
ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2561 

(จ านวน 
คน) 

ปี 2562 

(จ านวน 
คน) 

ปี 2563 

(จ านวน 
คน) 

เทศบาล
ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน
อื่น 

20 หลักสูตรวิศวกรโยธา เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

วิศวกรโยธา ได้รับการฝึกอบรม/
พัฒนาความรู้ 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

21 หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

เจ้าพนักงานธุรการ ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 1 ครั้ง/
ปี 

2 2 2  / 

22 หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ได้รับการฝึกอบรม/
พัฒนาความรู้ 1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

23 หลักสูตรเจ้าพนักงานเทศกิจ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

เจ้าพนักงานเทศกิจ ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 1 ครั้ง/
ปี 

2 2 2  / 

 
 
 
 



 

  

-58- 
ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2561 

(จ านวน 
คน) 

ปี 2562 

(จ านวน 
คน) 

ปี 2563 

(จ านวน 
คน) 

เทศบาล
ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน
อืน่ 

24 หลักสูตรเจ้าพนักงานทะเบียน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

เจ้าพนักงานทะเบียน ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 1 ครั้ง/
ปี 

1 1 1  / 

25 หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญช ี

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ได้รับการฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 
1 ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

26 หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ได้รับ
การฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 1 
ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

27 หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

เจ้าพนักงานพัสดุ ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 1 ครั้ง/
ปี 

2 2 2  / 

 
 
 
 



 

  

-59- 
ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2561 

(จ านวน 
คน) 

ปี 2562 

(จ านวน 
คน) 

ปี 2563 

(จ านวน 
คน) 

เทศบาล
ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน
อื่น 

28 หลักสูตรนายช่างโยธา เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

นายช่างโยธา ได้รับการฝึกอบรม/
พัฒนาความรู้ 1 ครั้ง/ปี 

2 2 2  / 

29 หลักสูตรนายช่างส ารวจ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

นายช่างส ารวจ ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 1 ครั้ง/
ปี 

1 1 1  / 

30 หลักสูตรนายช่างไฟฟ้า เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

นายช่างไฟฟ้า ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 1 ครั้ง/
ปี 

1 1 1  / 

31 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ได้รับ
การฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 1 
ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

 
 
 
 
 
 



 

  

-60- 
ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี 2561 

(จ านวน 
คน) 

ปี 2562 

(จ านวน 
คน) 

ปี 2563 

(จ านวน 
คน) 

เทศบาล
ด าเนิน 
การเอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน
อื่น 

32 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครู เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

ครู ได้รับการฝึกอบรม/พัฒนา
ความรู้ 1 ครั้ง/ปี 

7 7 7  / 

33 หลักสูตรพนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานจ้างทุกต าแหน่ง ได้รับ
การฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ 1 
ครั้ง/ปี 

48 48 48  / 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

- 61 - 

 
ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

 
ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจ าเดือน
ก านันผู้ใหญ่บ้าน 

- 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม
ทุกคน 

งบทต.ปัว              

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบทต.ปัว              

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลต าบลปัว  งบทต.ปัว              
๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 

สรุปความส าคัญเสนอผู้บงัคับบัญชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

7 โครงการสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข (ตรวจสุภาพประจ าปี)  -              
8 โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office)  -              
9 โครงการพัฒนางานกู้ชีพ งบทต.ปัว              

 
 
 
 

 
 
 



 

  

- 62 - 

 
ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

 
ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจ าเดือน
ก านันผู้ใหญ่บ้าน 

- 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม
ทุกคน 

งบทต.ปัว              

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบทต.ปัว              

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลต าบลปัว  งบทต.ปัว              
๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 

สรุปความส าคัญเสนอผู้บงัคับบัญชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

7 โครงการสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข (ตรวจสุภาพประจ าปี)  -              
8 โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office)  -              
9 โครงการพัฒนางานกู้ชีพ งบทต.ปัว              

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
- 63 - 

 
ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

 
ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจ าเดือน
ก านันผู้ใหญ่บ้าน 

- 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม
ทุกคน 

งบทต.ปัว              

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบทต.ปัว              

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลต าบลปัว  งบทต.ปัว              
๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 

สรุปความส าคัญเสนอผู้บงัคับบัญชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

7 โครงการสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข (ตรวจสุภาพประจ าปี)  -              
8 โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office)  -              
9 โครงการพัฒนางานกู้ชีพ งบทต.ปัว              

 
 

                       



 

  

- 64 - 

 
ส่วนที่ ๕ 

งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการพัฒนา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

ที ่ โครงการ/หลกัสตูรการพฒันา 
งบประมาณ (บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

๑ 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานท้องถิ่น 
(ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล) หรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

36๐,๐๐๐ 
 

เทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

 
๒ 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานท่ัวไป 
(หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล/หัวหน้าฝ่ายใน
สังกัดส านักปลัดเทศบาล) หรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงานท่ัวไปสังกัด
ส านักปลัดเทศบาล หรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงานทะเบียนและ
บัตร หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคล หรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด
ส านักปลัดเทศบาล หรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานป้องกันฯ หรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

8 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานทะเบียน หรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

9 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานเทศกิจ หรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

10 หลักสูตรเกี่ยวกับลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง สังกัดส านักปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ/หลกัสตูรการพฒันา 
งบประมาณ (บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

11 หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง (ผู้อ านวยการ
กองคลัง และหัวหน้าฝ่ายสังกัดกองคลัง) หรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

70,000 เทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

 
12 หลักสูตรนักจัดการงานท่ัวไป สังกัดกองคลัง 

หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
13 หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี หรือ

หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
14 หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้ หรือ

หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
15 หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หรือ

หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
16 หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ หรือ

หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
17 หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ หรือหลักสูตรอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
18 หลักสูตรนายช่างส ารวจ หรือหลักสูตรอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
19 หลักสูตรเกี่ยวกับลูกจ้างประจ า และพนักงาน

จ้างทุกต าแหน่ง สังกัดกองคลัง 
20 หลักสูตรนักบริหารงานช่าง (ผู้อ านวยการกอง

ช่าง และหัวหน้าฝ่ายสังกัดกองช่าง) หรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

30,000 เทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

 
21 หลักสูตรนักจัดการงานท่ัวไป สังกัดกองช่าง 

หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
22 หลักสูตรวิศวกรโยธา หรือหลักสูตรอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
23 หลักสูตรนายช่างโยธา หรือหลักสูตรอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
24 หลักสูตรเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ หรือ

หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
25 หลักสูตรนายช่างไฟฟ้า หรือหลักสูตรอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
26 หลักสูตรเกี่ยวกับลูกจ้างประจ า และพนักงาน

จ้างทุกต าแหน่ง สังกัดกองช่าง 
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ที ่ โครงการ/หลกัสตูรการพฒันา 
งบประมาณ (บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

27 หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม (ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
และหัวหน้าฝ่ายสังกัดกองสาธารณสุขฯ) หรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

80,000 เทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

 

28 หลักสูตรนักจัดการงานท่ัวไป สังกัดกอง
สาธารณสุข หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

29 หลักสูตรนักวิชาการสุขาภิบาล หรือหลักสูตร
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

30 หลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ หรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

31 หลักสูตรสัตวแพทย์ หรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

32 หลักสูตรเกี่ยวกับลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างทุกต าแหน่ง สังกัดกองสาธารณสุขฯ 

33 หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป (ผู้อ านวยการ
กองวิชาการและแผนงาน และหัวหน้าฝ่าย
สังกัดกองวิชาการและแผนงาน) หรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

80,000 เทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

 

34 หลักสูตรนักจัดการงานท่ัวไป สังกัดกอง
วิชาการและแผนงาน หรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

35 หลักสูตรนิติกร หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

36 หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

37 หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ หรือหลักสูตรอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง 

38 หลักสูตรนักพัฒนาการท่องเท่ียว หรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ/หลกัสตูรการพฒันา 
งบประมาณ (บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

39 หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษา และหัวหน้าฝ่าย
บริหารการศึกษา) หรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

45,000 เทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

 

40 หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม
(หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม) 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

41 หลักสูตรนักจัดการงานท่ัวไป สังกัดกอง
การศึกษา หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

42 หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

43 หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน หรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

44 หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการสังกัดกอง
การศึกษา หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

45 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครู หรือหลักสูตรอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง 

46 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างสังกัดกอง
การศึกษา 

47 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล
ต าบลปัว 

50,000 เทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

48 โครงการพัฒนางานกู้ชีพ 25,000 เทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

49 โครงการสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข (ตรวจสุภาพ
ประจ าปี) 

- - 

50 โครงการส านักงานสีเขียว - - 
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ส่วนที่  ๖ 

การติดตามและประเมินผล 

๑.  องค์กรตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 

         ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลปัว 
ประกอบด้วย 

 ๑.  นายกเทศมนตรีต าบลปัว     ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดเทศบาลต าบลปัว      กรรมการ 
 ๓.  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลและผู้อ านวยการกองทุกกอง  กรรมการ 
 4.  นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการ/เลขานุการ 
  

 ให้คณะกรรมการ  มีหน้าท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของของ    
เทศบาลต าบลปัว   ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ  
๑  ครั้ง  แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีต าบลปัวทราบ 

 
บทสรปุ 
 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลปัวสามารถปรับเปล่ียน 
แก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน ตลอดจน
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน  อาจเป็นเหตุให้การ
พัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งท่ีจ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการท่ีไม่มีความจ าเป็นอาจ
ต้องท าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่  ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอน
งานสู่ท้องถิ่นให้มากท่ีสุด บุคลากรท่ีมีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    
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