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คํานํา 
 

 
       การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนปจจัยหนึ่งท่ีองคกรตาง ๆ ใหความสําคัญ เพราะทรัพยากรบุคคล 

เปรียบเสมือนสินทรัพยท่ีทรงคุณคาท่ีสุดขององคกร เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ  
ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตําบลเมืองจันทร พ.ศ.2560
โดยวิเคราะหจากขอมูลผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร เพ่ือหาสมรรถนะท่ีควรไดรับการพัฒนาและเพ่ิมพูน
ความรู ทักษะ ของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ เปนไปตามมาตรฐานของสมรรถนะการทํางานท่ี
องคกรกําหนด กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน โดยมุงเนนใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร พ.ศ.2561-๒๕63  ท่ี กําหนดประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาขาราชการ ผนวกกับการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือพรอมรองรับอาเซียนใหสอดคลองตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองจันทร  ซ่ึงประกอบดวย 5 
ยุทธศาสตรหลัก ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง/การบริการและการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 

 
       ดังนั้น  เพ่ือใหหนวยงานมีทิศทางในการพัฒนาบุคลากรและใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน             

ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตําบลเมืองจันทรจึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 
2561-๒๕๖3 ข้ึน และหวังเปนอยางยิ่งวาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองจันทร ประจําป
งบประมาณ 2561-๒๕๖๓  จะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เสริมสรางความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน และสรางขวัญ
กําลังใจใหกับบุคลากร ในการปฏิบัติงานตอไป 
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เนื้อหา                หนา  

 

บทท่ี 1 บทนํา  
หลักการและเหตุผล         ๑   
วัตถุประสงค         ๕ 
เปาหมายการพัฒนา                   ๕ 
ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร      ๖ 

บทท่ี 2 ข้ันตอนการดําเนินงานการ          
ข้ันตอนในการดําเนินการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล    ๗ 

  

บทท่ี 3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร         
สํานักปลัด          ๑๐ 
กองคลัง          ๑๑ 
กองชาง          ๑๑ 
กองการศึกษา         ๑๑ 

บทท่ี 4 หลักสูตร  วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการพัฒนาบุคลากร    ๑๓  

บทท่ี 5 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล    ๒๔  

ภาคผนวก 
- สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
- สําเนารายงานการประชุมฯ 
- สําเนาประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
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บทท่ี 1  
 

บทนํา 
 1. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรท่ีมีศักยภาพ สามารถแขงขันได ท้ังในระดับพ้ืนท่ี และระดับ
สากล เปนสิ่งท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งในปจจุบัน ซ่ึงเปนยุคแหงการแขงขันไรพรมแดน (Globalization) โดยตองอาศัย
ความรู ความสามารถของบุคลากร องคความรู และการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปจจัยสําคัญท่ีจะ
ชวยใหองคกรมีการพัฒนาสูความเปนเลิศได 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ 
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2545 กําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนา ท่ีพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการมีประสิทธิภาพ  ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล  กอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติเพ่ือใหรู
ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาท่ีของพนักงานเทศบาล  ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนขาราชการท่ีดี โดยเทศบาลฯตอง 
ดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) กําหนด เชน การพัฒนา 
ดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเอง ก็ได หากเทศบาลมีความประสงคจะพัฒนาเพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาของแตละ 
เทศบาลก็ใหกระทําได ท้ังนี้ เทศบาลท่ีจะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรท่ีคณะกรรมการ พนักงานเทศบาล กําหนดเปน
หลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจําเปนท่ีเทศบาลพิจารณา เห็นวามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงาน
เทศบาลเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี ใหเทศบาลสามารถ เลือกใชวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได และอาจกระทําไดโดย
สํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) สํานักงาน คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) 
เทศบาลตนสังกัด หรือสํานักงานคณะกรรมการ เทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) รวมกับเทศบาลตนสังกัด หรือเทศบาลตน
สังกัด รวมกับสวนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ไดและตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2545 
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม
และจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  
   ในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาบุคลากร มี
ระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของ แผนอัตรากําลังของเทศบาล นั้น  
 
 
 
 



 
2 

      
   เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัด         
ศรีสะเกษ  จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖4 – ๒๕๖6  ข้ึน เพ่ือใชเปน
แนวทางในการ พัฒนาบุคลากรของเทศบาลฯ  เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร อีกท้ังยังเปนการ 
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองจันทร  ในการ
ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
นั้น ตองพัฒนา 5 ดาน ไดแก 

(1) ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป เชน 
ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสรางของนโยบายตางๆ  เปนตน 

(2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใด โดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห งาน
การเงิน งานดานชาง ฯ 

(3) ดานการบริหาร  ไดแก รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  เชน 
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเปนตน 

(4) ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกท่ีดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับ
บุคคลอ่ืนไดยอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย  เปนตน 

(5) ดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 
เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอยางมีความมีความสุข และเพ่ือใหสอดคลอง 

กับแนวทางดังกลาว  เทศบาลตําบลเมืองจันทร  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ                 
25๖๑-๒๕๖๓ ข้ึน  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร  
อีกท้ังยังเปนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม สําหรับบุคลากร ของเทศบาล
ตําบลเมืองจันทร  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรจะตองมีการรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลขาวสารใหครบถวน 
ทันสมัย  ซ่ึงไดแก ขอมูลเบื้องตนในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม  ฯลฯ โดยขอมูลควรแสดงแนวโนม
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแตละคน ความตองการ  ความคาดหวัง และความตองการของ
บุคลากรในองคกร การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาเปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส 
และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนา รวมท้ังการวิเคราะหจุดออน      
จุดแข็งของบุคลากรในองคกร  อันเปนสภาพแวดลอมภายในองคกร ซ้ึงท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพในปจจุบัน
โดยเปนการตอบคําถามวา ปจจุบันบุคลากรในองคกรสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน สําหรับใชเปนประโยชนในการ
กําหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตท้ังนี้  โดยใชเทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน 
ไดแกจุดแข็ง (Strength  - S) จุดออน (Weak - W) และปจจัยภายนอกไดแก โอกาส (Oppotunity - O)  และ
อุปสรรค (Threat - T)  เปนเครื่องมือ 
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ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน   (Internal  Environment Scanning) 
จุดแข็ง  (Strengths) 

1. บุคลากรมีความหลากหลาย (สหวิชาชีพ)  ซ่ึงเอ้ือตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 
2. หนวยงานจัดสรรงบประมาณบางสวนเพ่ือการพัฒนาบุคลากร  ไดแก หลักสูตรภายนอก  
3. มีเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในท่ีเอ้ือตอการพัฒนาบุคลากร 
4. มีวัสดุอุปกรณอยางเพียงพอในการพัฒนาบุคลากร 
5. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากร 
6. วัฒนธรรมองคกรท่ีมีการเคารพผูสูงอาวุโสเอ้ือตอการพัฒนาบุคลากร  โดยการสอนงานและ

ระบบพ่ีเลี้ยง 
7. ผูบริหารใหการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาตนเอง 
8. มีเอกสารเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาบุคลากรหลายรูปแบบ  เชน เอกสาร แผนพับ หนังสือ คูมือ

ซีดี  เว็บไซตฯ 
9. สงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมและพัฒนารวมกับหนวยงานภายนอก  อยางสมํ่าเสมอ

และตอเนื่อง 
10.  มีชองทางการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเองสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรท่ีเพียงพอ   
11.  มีการถายทอดประสบการณ  ความรูจากผูมีประสบการณสูงกวาโดยการทํางานเปนทีม และ

การทํางานในรูปแบบคณะกรรมการ 
12.  มีการสงเสริมดานการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
13.  มีการดําเนินการตามแผนการติดตามประเมินผลและปรับปรุงดานการพัฒนาบุคลากร 
14.  มีการกําหนดแผนกลยุทธ/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจนใน 

 ทุกระดับ 
 

  จุดออน (Weaknesses) 
1. งบประมาณไมเพียงพอท่ีจะสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการพัฒนาในหลักสูตรท่ีจําเปน          

ในการปฏิบัติงาน 
2. ไมมีการนําผลจากการสํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลไปใชในการจัดทํา

หลักสูตรในการพัฒนาอยางจริงจัง 
3. ขาดการมองเชิงระบบ  ความเขาใจ และทักษะการทํางานแบบบูรณาการ 
4. ดานอัตรากําลังยังไมเพียงพอกับปริมาณงาน 
5. การกําหนดตําแหนงไมสอดคลองไมสอดคลองกับภารกิจงานท่ีจําเปน 
6. ไมมีการถายทอดองคความรูในกระบวนการท่ีปฏิบัติเปนเอกสารท่ีชัดเจนเพ่ือเผยแพร              

ใหผูอ่ืนทราบ 
7. ขาดการเตรียมพรอมบุคลากร  เพ่ือรองรับลักษณะงานท่ีจะตองไปปฏิบัติ  เชน ขาราชการ 

บรรจุใหม  
8. บุคลากรในองคกรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
9. การแขงขันระหวางองคกรมีนอย 
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        ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก   (External Environment Scanning) 
  

โอกาส (Opportunities) 
1. การเขาสูประชาคมอาเซียน  สงผลใหขาราชการตองเสริมสรางแลพัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานใหไดมาตรฐาน 
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยสงผลใหการเขาถึงขอมูลขาวสารไดหลายชองทาง              

ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองไดตามท่ีตองการ 
3. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  มีหลักสูตรการอบรมหลากหลาย  ซ่ึงครอบคลุมทุกสายงาน 
4. ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
5. รัฐบาลสงเสริมการพัฒนาบุคลากร 

 
อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) 

1. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานบางตัวยังไมครอบคลุม  ไมสอดคลองกับความเปนจริง
และไมยังไมทันกับภาวะเศรษฐกิจสังคมท่ีเปลี่ยนไป 

2. งบประมาณไมเพียงพอ 
3. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวสงผลตอการจัดสรรงบประมาณลงสูทองถ่ินมีสัดสวนลดลง 
4. หลักสูตรท่ีเปดอบรมบางหลักสูตรไมสอดรับกับความตองการของผูอบรม   
5. หลักสูตรท่ีเปดอบรมบางหลักสูตรมีคาใชจายในการฝกอบรมสูง   
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2. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา  

2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงม่ันท่ีจะเปนคนดี มีจิตสํานึกในการพัฒนา 
ตนเองเพ่ือใหรูวิธีคิดอยางมีระบบ รูวิธีคิดท่ีถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual Skills) เพ่ือการบริหาร
และการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล 
  2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานมนุษย มุงม่ันท่ีจะเขาใจและตระหนักรูในคุณคาของ 
ตนเองและคุณคาของผูอ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิผล 

2.3 เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลทุกตําแหนงไดรับการพัฒนาทางดานคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให 
การบริหารและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล  โดยดําเนินการภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรม 

2.4 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานงาน มุงม่ันท่ีจะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหารและ 
ปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแหลมพัฒนา และโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน เพ่ือใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกระทรวงและยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิผล รวมท้ังการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงานตาง ๆ ท่ีให
ความรวมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรในสวนราชการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล 
 
  

3. เปาหมาย 
 

              เปาหมายเชิงปริมาณ 

   1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร  ประกอบดวย  
 

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล   จํานวน  17 คน 

 ขาราชการ    จํานวน  ๒๖ คน 

 พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน  25 คน 

 พนักงานจางท่ัวไป   จํานวน    ๖ คน 

      ไดรับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู  มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม                
ในการปฏิบัติงานทุกคน 
 

                     2. ประชาชนตําบลเมืองจันทร  ไดรับการบริการท่ีดี  สะดวก รวดเร็ว ไมนอยกวารอยละ  85 
 
             เปาหมายเชิงคุณภาพ 

  1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลเมืองจันทรทุกคน ท่ีไดเขารับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู ทักษะ 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูท่ีไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 2. ประชาชนตําบลเมืองจันทร ไดรับการบริการท่ีดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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4. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร  

  คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เห็นสมควรใหจัดทํา 
แผนการพัฒนาบุคลากร โดยใหมีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติดานตางๆ ดังตอไปนี้  

  1) การกําหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณใน
การ พัฒนาพนักงานเทศบาล ใหมีความสอดคลองกับตําแหนงและระดับตําแหนงในแตละสายงาน ท่ีดํารงอยูตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป  

  2) ใหบุคลากรของเทศบาลตําบลเมืองจันทร ตองไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถใน หลักสูตร
ใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอยางนอย ปละ 1 ครั้งหรือตามท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นสมควร ดังนี้  

   (1) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  
   (4) หลักสูตรดานการบริหาร  
   (5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม  
  3) วิธีการพัฒนาบุคลากร ใหเทศบาลตําบลเมืองจันทร เปนหนวยดําเนินการเอง หรือดําเนินการ 

รวมกับ ก.ทจ.จังหวัดศรีสะเกษ หรือหนวยงานอ่ืนโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได ตามความจําเปน 
และความเหมาะสม ดังนี้  

   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝกอบรม  
  (3) การศึกษาหรือดูงาน  
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
  (5) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม  

  4) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา เทศบาลตําบลเมืองจันทร ตองจัดสรร งบประมาณสําหรับ
การพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนแนนอนโดยคํานึงถึงความประหยัดคุมคา เพ่ือใหการ
พัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 2  
 

ข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 
 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน  
 การเตรียมการและการวางแผนการพัฒนาบุคลากร  

  1)   แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
  2) พิจารณาเหตุผลและความจําเปน ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะหดูวาผูใตบังคับบัญชา          

แตละคน สมควรตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตาม
มาตรฐานท่ี กําหนดไว  

  3) กําหนดประเภทของความจําเปน ไดแก ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะ 
เฉพาะของานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมจรยิธรรม  

 
 การดําเนินการพัฒนา  

  1) การเลือกวิธีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม เม่ือผูบังคับบัญชาไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอ
การพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา จากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชาควรนําขอมูลเหลานั้นมา
พิจารณากําหนด กลุมเปาหมาย และเรื่องท่ีผูอยูใตบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับการพัฒนาไดแก การคัดเลือกกลุม
บุคคลท่ีสมควรจะไดรับ พัฒนา และเลือกประเด็นท่ีจะใหมีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได
หลายรูปแบบตามความ เหมาะสม เชน การใหความรู การสับเปลี่ยนหนาท่ีความรับผิดชอบ การฝกอบรม การดูงาน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมมนา เปนตน  

  2)  วิธีพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา โดยเลือกแนวทาง 
การพัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทําเปนโครงการเพ่ือดําเนินการเอง หรือเขารวมสมทบกับหนวยราชการอ่ืน หรือ
วาจาง องคกรเอกชนท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการ  
 
  

                            เร่ิมตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1.การเตรียมการและการวางแผน 
 2.การดําเนินการ / วิธีดําเนินการ 

3.การติดตามและประเมินผล 
4.การปรับปรุงแผน 
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รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี ้ 
 
ข้ันท่ี  1  การเตรียมการและการวางแผน 

  1.1 แตงตั้งคณะทํางาน  
  1.2 พิจารณาเหตุผลและความจําเปน  
  1.3 กําหนดประเภทของความจําเปน  

ข้ันท่ี  2   การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ  

การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง หรือรวมกับหนวยราชการอ่ืน หรือวาจางเอกชน ดําเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสมเชน  
   - การปฐมนิเทศ    

- การสอนงาน การใหคําปรึกษา  
   - การสับเปลี่ยนหนาท่ีรับผิดชอบ    

- การฝกอบรม  
   - การดูงาน  

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา  
   - ฯลฯ  

ข้ันท่ี  3  การติดตามและประเมินผล  
   จัดใหมีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพ่ือใหทราบถึงความสําเร็จ ความรูความสามารถ 
และผลการปฏิบัติงาน  

  การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตําบลเมืองจันทร ไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง หลักเกณฑ 
และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวนัท่ี 20 ธันวาคม  2545 ในการติดตามและประเมินผล
การพัฒนา ดังนี้  
   1) ผูบังคับบัญชาหม่ันติดตามการพัฒนาอยางใกลชิดและใหมีการประเมินผลการพัฒนา เม่ือผาน
การประเมินผลแลว ถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว  
   2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

 
 
 
 
 



กรอบแนวความคดิแผนพัฒนาบุคลากร (Conceptual Framework in Personnel Development Plan) 
 

 
  องคประกอบ 1                  องคประกอบ 2                        องคประกอบ 3         องคประกอบ 4       องคประกอบ 5 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 บุคลากร 
มีจิตสํานึกพัฒนา
ตนเองอยาง
ตอเน่ือง   
มีสมรรถนะ 
ท่ีสามารถ 
ขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรของ 
ทต.บานแหลม
พัฒนา ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
และมีสมรรถนะท่ี
สามารถ
ขับเคล่ือนภารกิจ
ของ ทต.บาน
แหลมพัฒนาได
อยางมี
ประสิทธิผล” 

 

3.1 บุคลากรเกงคิด   (รู
วิธีคิด คิดเปน มี

จิตสํานึกที่ดี และมุงมั่น
ที่จะเปนคนดี) 

 ๓.๒ บุคลากรเกงคน 
(เขาใจตนเอง เขาใจคน
อื่น รูวิธีทาํงานและอยู
รวมกับคนอื่นอยางมี

ความสุข และมุงมั่นที่จะ
รักคนอื่น รักองคกร) 

3.3 บุคลากรเกงงาน (มี
ความรูและทักษะในการ
บริหารและปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิผล) 

2.1 พัฒนาสมรรถนะจําเปนพื้นฐาน (Intrinsic 
Competency) 

 
 

1. ทรัพยากรที่ใช 
(Input) 

2. กิจกรรม 
(Process) 

3. ผลผลิต 
(Output) 

4. ผลลัพธ 
(Outcome) 

5. ผลลพัธ์สดุท้าย 
(End Outcome) 

1.1 บุคลากรที่รับ 
ผิดชอบดานตางๆ 

(Man) 

1.2 งบประมาณที่ใช
ในกิจกรรมตางๆ 

(Budget) 

1.3 เวลาที่ใชเพื่อ
ดําเนินกิจกรรม 
ตางๆ (Time) 

1.4 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ใช 

(Innovation and 
Technology) 

2.3 พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลักหนวยงาน 
(Routine-Oriented Competency) 

 

 
 

5.1 ประชาชนเชื่อมั่น
และศรัทธา 

ในการบริหารงาน  
 
 
 
 

5.2 ไดรับความรวมมือ
ในการบริหารงานจาก

ประชาชน  
 
 
 

5.3 สูการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 
 

2.2 พัฒนาสมรรถนะตามยุทธศาสตร (Strategy-
Oriented Competency) 

 

2.4 พัฒนาโดยวิธีเร่ิมจากภายใน (Inside-Out 
Approach) มากกวาวิธีเร่ิมจากภายนอก 

(Outside-In Approach) 
 

2.5 ศกึษาแนวโน้มปัญหาและนวตักรรมเพอืให้
ปรบัตวัเขา้กบัสถานการณในอนาคตได ้

(Proactive Personnel Development Plan) 
 

2.6 กลไกขับเคล่ือนแผนพัฒนาบุคลากร (Driving 
Mechanism of Personnel Development 

Plan) 
 

     องคประกอบดานการขับเคลือ่น (Driving Force Factors)      องคประกอบดานผลสัมฤทธิท่ี์เกิดจากการขับเคลื่อน (Result Factors) 



 
บทท่ี 3 

 
แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

 

การกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลเมืองจันทร  ไดพิจารณาและให
ความสําคัญกับบุคลากรของเทศบาลตําบลเมืองจันทรในทุกระดับท้ัง  คณะผูบริหาร,สภาเทศบาลฯ ,        
ขาราชการ,ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลเมืองจันทร เพ่ือใหไดรับการพัฒนา
ประสิทธิภาพท้ังทางดานการปฏิบัติงาน, หนาท่ี ความรับผิดชอบ, ความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละ
ตําแหนง, การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้  
 

 เทศบาล 
ประกอบดวย  พนักงานเทศบาลตําบลสามัญ 
๑.  ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับกลาง)   
๒.  รองปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับตน)   

 

 สํานักปลัดเทศบาล 
   ประกอบดวย พนักงานเทศบาล 

๑. หัวหนาสํานักปลัด  (นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับตน) 
๒. นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
๓. นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
๔. นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๕. นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 
๖. นักจัดการงานท่ัวไป 
๗. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 
๘. เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  

ประกอบดวย พนักงานจางตามภารกิจ, ท่ัวไป  
๑.  ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร 
๒.  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
๓.  พนักงานดับเพลิง 
๔.  ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕.  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
๖.  คนสวน 
๗.  พนักงานขับรถยนต 
๘.  คนครัว 
๙.  คนงานท่ัวไป 
๑๐.  ยาม 
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 กองคลงั 
   ประกอบดวย พนักงานเทศบาล  

๑. ผูอํานวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน)  

๒. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 

๓. เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

๔. เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

๕. เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน 

ประกอบดวย พนักงานจางตามภารกิจ  
1. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

2. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 

3. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 

๔. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  

 กองชาง 
ประกอบดวย พนักงานเทศบาล 

  ๑.  ผูอํานวยการกองชาง  (นักบริหารงานชาง  ระดับตน) 
2.  นายชางโยธาชํานาญงาน 

 

ประกอบดวย พนักงานจางตามภารกิจ, ท่ัวไป  
๑.  ผูชวยเจาพนักงานการประปา 

  ๒.  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
  ๓.  ผูชวยนายชางโยธา 
  ๔.  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 
 

 กองการศึกษา 
ประกอบดวย พนักงานเทศบาล 
๑.  ผูอํานวยการกองการศึกษา  (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับตน) 
๒.  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
๓.  ครู  (คศ.๑) 

 

ประกอบดวย พนักงานจางตามภารกิจ  
๑.  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
๒.  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 
๓.  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
๔.  คนงานท่ัวไป 
๕.  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
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 ในการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล  มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ทํา
ใหพนักงานเทศบาลและลูกจาง  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงในการพัฒนาบุคลากรในองคกรนั้น 
จะตองเริ่มจากเชามาเปนเจาหนาท่ีของรฐัจึงถึงสิ้นสุดในการดํารงตําแหนงซ่ึงพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง ตองไดรับการประกันคุณภาพอาจแยกไดเปน 4 องคประกอบตามวงจร  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. การพัฒนาขาราชการ และพนักงานจาง  ของเทศบาลตําบลเมืองจันทร   จะตองไดรับการพัฒนา
เปนระยะ  ตั้งแตไดรับการบรรจุใหม  ตลอดไปจนถึงชวงอายุของการรับราชการ ซ่ึงการพัฒนาอาจจะทําได
หลายวิธี  เชน การปฐมนิเทศ  การฝกอบรม  การศึกษาดวยตนเอง  การศึกษาดูงานเปนตน   เทศบาลจึงตอง
สนับสนุนใหมีการพัฒนาและลงทุนทรัพยากรมนุษยขององคกร 
 2.  การประเมินคุณภาพ  จากผลการปฏิบัติงาน  ซ่ึงไดรับการประเมินอยางยุติธรรม  ในรูปแบบ
คณะกรรมการ  ซ่ึงมีบุคคลภายนอกเขารวมการประเมินแบบมีสวนรวม 
 3.  ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน  จะตองเปนไปตามการประเมินผลคุณภาพงาน  ถา
หากคุณภาพงานออกมาดี  ควรไดรับผลตอบแทนในทางท่ีดี  หากไมเปนท่ีพอใจใหปรับเปลี่ยนงานท่ีถนัดกวา  
หรือกลับไปปรับปรุงแกไขพัฒนาใหดีข้ึนกวาเดิม 
 4. การตอบแทนและยกยอง  เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะสรางขวัญกําลังใจกับขาราชการ ลูกจาง 
และพนักงานจาง  ของเทศบาลฯ  โดยผลงานท่ีเปนท่ีประจักษ ท่ีทําคุณประโยชนตอสังคมและสวนรวม  อาจ
เปนการยกยองเชิดชูเกียรติจากผูบังคับบัญชา  การไดรับการเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง   
 

ความกาวหนา 
ในตําแหนงหนาที่ 

 

 

การพัฒนา 
 

การประเมินคุณภาพ
จากผลงาน 

 

การตอบแทน 
และยกยอง 

 



ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานและบุคลากรเปนผูรับผิดชอบ 

 

การเรยีนรูระยะสั้น   (Short 
Term Learning) 
 

การสอนงาน (Coaching) 
การฝกอบรมในขณะทาํงาน (On the Job Training : OJT) 
โปรแกรมองคกรพี่เล้ียง (Mentoring Program) 
การเพิ่มคุณคาในงาน (Job Enrichment) 
การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) 
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 
การหมุนเวยีนงาน (Job Rotation) 
การใหคําปรึกษาแนะนาํ (Consulting) 
การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing) 
การทํากจิกรรม (Activity) 
การเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning) 
การเปนวิทยากรภายใน (Internal Trainer) 
การดูงานนอกสถานที ่(Site Visit) 
การใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) 
การฝกงานกับผูเชีย่วชาญ (Counterpart) 
การเปรียบเทียบกับคูแขง / คูเปรียบเทียบ (Benchmarking) 
การประชุม / สัมมนา (Meeting / Seminar) 
การใหทุนการศึกษา (Scholarship) 

บทท่ี 4 
 

หลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนาบุคลากร 
 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา งบประมาณในการ
ดําเนินการพัฒนา และ การติดตามและประเมินผล  

(1) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานท่ีในการปฏิบัติราชการ  
(2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ  
(3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  
(4) หลักสูตรดานการบริหาร  
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

                (6) หลักสูตรการบริหารจัดการองคกร  

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) 
     เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร แบงออกเปน ๒ กลุม ดังแผนภูมิตอไปนี้ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 

(Development Tools) 

 

การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

 

เครื่องมืออ่ืนๆ  
ท่ีไมใชการฝกอบรมในหองเรียน                                      
(Non Classroom Training) 

 

กองฝกอบรมเปนผูรับผดิชอบ 

 
ความรูอยูตดิตัวไมนานประมาณ ๑ 
– ๒ สัปดาห 
 

การเรยีนรูระยะยาว  (Long Term Learning) ไดแก 
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ลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร 
 

เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๑. การฝกอบรม   
   (Training) 
 

เนนการเรียนรูจากผูใตบังคับบัญชา
หลากหลายกลุมงาน/ตําแหนงงาน 
โดยทุกกองทําหนาท่ีดําเนินการ
จัดการอบรม 

๑. ปรับปรุงจุดออนหรือขอท่ีตองพัฒนา
ของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒.  พัฒนาความสามารถท่ีเปนจุดแข็งของ
บุคลากรใหดีข้ึนกวาเดิม 

๓. เตรียมความพรอมสําหรับตําแหนงงาน
ท่ีสูงข้ึน ทําใหผูบังคับบัญชาและ
บุคลากรเกิดความม่ันใจวาจะสามารถ
รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายเม่ือ
ไดรับการเลื่อนตําแหนงงานในอนาคต 

๔. ใชเปนเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาว
เดน (Talented People) หรือผูสืบ
ทอดตําแหนงงาน (Successors) ท่ีจะ
กาวข้ึนสูตําแหนงงานระดับบริหาร
ตอไป 

๒. การสอนงาน  
   (Coaching) 
 

เนนอธิบายรายละเอียดของงาน ไม
จําเปนจะตองอยูในภาคสนาม
เทานั้น อาจจะเปนการสอนงานนอก
ภาคสนาม โดยสวนใหญหัวหนางาน
โดยตรงจะทําหนาท่ีสอนงานใหกับ
บุคลากร 

1. เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน   
    ผูสอนชี้ใหเห็นแนวทางแกไข และให

บุคลากรคิดแกไขปญหาตอเอง 
2. เพ่ือพัฒนาอาชีพเปนการเตรียมให

พรอมกอนท่ีจะเลื่อนตําแหนง ผูสอน
ตองทบทวนผลงาน ความสามารถท่ีมี
อยู และกําหนดเปาหมายในการสอน
งาน  โดยเนนการพัฒนาความสามารถ
ในตําแหนงท่ีบุคลากรจะเลื่อนข้ึนไป 

๓. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ผูสอนจะตอง
คนหาความสามารถท่ีโดดเดน/ ท่ีตอง
ปรับปรุง และจัดลําดับความสําคัญของ
ความสามารถท่ีจะตองพัฒนา หรือ
ตองการเสริมและพัฒนา 
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๓. การฝกอบรมในขณะ 
   ทํางาน  
  (On the Job Training  
    : OJT) 
 

เนนการฝกอบรมในภาคสนาม ฝกปฏิบัติ
จริง โดยมีผูสอนท่ีเปนหัวหนางานหรือ
บุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี
ประกบเพ่ืออธิบายและชี้แนะ ซ่ึง
เครื่องมือนี้จะเกิดประโยชนไดถาใชคูกับ
การสอนงาน 

ใชสําหรับบุคลากรใหมท่ีเพ่ิงเขามา
ทํางาน สับเปลี่ยน โอนยาย เลื่อน
ตําแหนง มีการปรับปรุงงานหรือตอง
อธิบายงานใหม ๆ เพ่ือสอนใหบุคลากร
ทราบและเรียนรูเก่ียวกับคูมือข้ันตอน
การปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการ
ปฏิบัติงาน (Work Instruction) คูมือ
การทํางาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติท่ี
เก่ียวของกับการทํางาน (Rules & 
Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม ๆ 
เพ่ือใหบุคลากรสามารถทํางานตามท่ี
ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๔. โปรแกรมองคกร 
พ่ีเลี้ยง   
(Mentoring Program) 
 

เนนพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนภายในองคการ 
องคการบางแหงเรียก Buddy Program  
ซ่ึงบุคลากรจะมีพ่ีเลี้ยงท่ีไดรับคัดเลือกให
ดูแลเอาใจใส และพูดคุยกับบุคลากร
อยางไมเปนทางการ 

๑. เพ่ือดูแลและรักษาบุคลากรใหมให
สามารถปฏิบัติงานรวมกับทุกคนใน
องคการไดอยางมีความสุข สามารถ
ปรับตัวเขากับองคการ   เพ่ือน
รวมงาน และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานท่ีแตกตางจากองคการเดิมได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีพ่ีเลี้ยงทํา
หนาท่ีในการสรางความสัมพันธ 
ความคุนเคย และบรรยากาศท่ีดีใน
การทํางาน รวมท้ังเปนแบบอยาง 
(Role Model) ท่ีดีใหแกบุคลากร
ใหม 

๒. เพ่ือชวยบุคลากรท่ีกําลังจะปรับ
ตําแหนงใหเติบโตข้ึนในองคการ พ่ี
เลี้ยงจะทําหนาท่ีใหขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการทํางานรวมถึงขอ
ควรระวังและความขัดแยงท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากงานใหมท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๕.  การเพ่ิมคุณคาในงาน 
     (Job Enrichment) 
 

เนนการมอบหมายงานท่ียาก หรือทา
ทายมากข้ึน ตองใชความคิดริเริ่ม การ
คิดเชิงวิเคราะห การวางแผนงาน
มากกวาเดิมท่ีเคยปฏิบัติ 

๑.  Renewal – การทําใหเกิดความแปลก
ใหม ไมใหบุคลากรเกิดความเบื่อ
หนาย โดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
งาน บุคคลท่ีจะตองติดตอ
ประสานงานดวย เปลี่ยนมุมมองหรือ
ความคิดจากงานเดิม 

๒.  Exploration – การพัฒนาและการ
แสวงหาทักษะความชํานาญมากข้ึน 
พัฒนาสัมพันธภาพท่ีเกิดข้ึนจากการ
ทํางานใหม ๆ 

๓.  Specialization – การชํานาญในงาน
เปนพิเศษ กอใหเกิดความสามารถใน
การบริหารจัดการงานนั้นท่ีลึกข้ึน 
ยากและทาทายมากข้ึน 

๖. การเพ่ิมปริมาณงาน  
   (Job Enlargement) 
 

เนนการมอบหมายงานท่ีมากข้ึน เปน
งานท่ีมีข้ันตอนงานคลายกับงานเดิมท่ี
เคยปฏิบัติหรืออาจจะเปนงานท่ี
แตกตางจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติ แตงานท่ี
ไดรับมอบหมายไมยากหรือไมตองใช
ความคิดเชิงวิเคราะหมากนัก 

เพ่ือเปนการเพ่ิมทักษะการทํางานใหกับ
บุคลากรโดยเฉพาะทักษะในดานการ
บริหารจัดการ (Managerial 
Competency) ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ
บริหารงานท่ีมีปริมาณท่ีมากข้ึนกวาเดิมท่ี
เคยปฏิบัติ ไดแก ทักษะการวางแผนงาน 
ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการแกไข
ปญหาและตัดสินใจ การบริหารทีมงาน 
การสอนและการพัฒนาทีมงาน (เหมาะ
สําหรับบุคลากรท่ีทํางานเดิม ๆ   ซํ้า ๆ มา
เปนระยะเวลานาน) 

๗.  การมอบหมาย 
     โครงการ   
    (Project   
    Assignment) 
 

เนนการมอบหมายใหบุคลากร
รับผิดชอบโครงการระยะยาว ไม
สามารถทําใหเสร็จภายในวันหรือสอง
วัน เปนโครงการพิเศษท่ีบุคลากร
จะตองแยกตัวจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติหรือ
เปนโครงการท่ีเพ่ิมข้ึนจากงานประจําท่ี
รับผิดชอบ 

เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหหาจุด
แข็งและจุดออนของบุคลากรจากโครงการ
ท่ีมอบหมายใหบุคลากรไปปฏิบัติ เปน
เครื่องมือในการฝกทักษะในการทํางาน 
(Skill-based) โดยเฉพาะทักษะเฉพาะ
ดานท่ีเก่ียวของในงานนั้น บางองคการ
นํามาใชในการเลื่อนระดับตําแหนงงาน 
การคัดเลือกหาบุคลากรดาวเดน และการ
หาผูสืบทอดทายาทตําแหนงงาน 
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๘.  การหมุนเวียนงาน  
     (Job Rotation) 
 

เนนใหบุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่ง
ไปยังอีกงานหนึ่ง เพ่ือเรียนรูงานนั้น 
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดยสวนใหญ
มักใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ความสามารถของผูบริหารกอนการ
ปรับตําแหนง/ระดับ 

เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรให
เกิดการทํางานท่ีหลากหลายดาน เปนการ
เสริมสรางประสบการณของบุคลากรให
เรียนรูงานมากข้ึน จึงเหมาะสําหรับ
บุคลากรท่ีเตรียมความพรอมในการ
รับผิดชอบงานท่ีสูงข้ึน หรือเปนกลุมคนท่ี
มีผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High 
Performance and High Potential) 

๙.  การใหคําปรึกษา 
     แนะนํา    
     (Consulting) 
 

เนนการใหคําปรึกษาแนะนําเม่ือ
บุคลากรมีปญหาท่ีเกิดข้ึนจากงานท่ี
รับผิดชอบ หัวหนางานจะตองทํา
หนาท่ีใหแนวทาง เคล็ดลับ และวิธีการ
เพ่ือใหบุคลากรสามารถแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนนั้นได 

เพ่ือใชในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
บุคลากรดวยการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในการทํางาน และนํามากําหนดแนวทาง
ในการแกไขปญหารวมกันระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ซ่ึง
ผูบังคับบัญชาจะตองนําเสนอแนวทางใน
การแกไขปญหาท่ีเหมาะสมเพ่ือให
บุคลากรมีแนวทางในการแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนกับตนเองได มี ๓ ลักษณะ ไดแก  
- การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับบุคลากร 
- การปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
- การสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาทักษะ
และความรูตางๆ 

๑๐. การติดตาม/สังเกต  
      (Job Shadowing) 
 

เนนการเรียนรูงานจากการเลียนแบบ 
และการติดตามหัวหนางานหรือผูรูใน
งานนั้น ๆ เปนเครื่องมือท่ีไมตองใช
เวลามากนักในการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร เนื่องจาก
บุคลากรจะตองทําหนาท่ีสังเกตติดตาม
พฤติกรรมของหัวหนางาน 

เพ่ือใหบุคลากรไดเห็นสภาพแวดลอม 
ทักษะท่ีจําเปนตองใชในการทํางาน 
ขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ การจัดการงานท่ี
เกิดข้ึนจริง รวมถึงการแสดงออกและ
ทัศนคติของแมแบบหรือ Role Model 
ภายในระยะเวลาสั้น ๆ (Shot-term 
Experienced) ระยะเวลาตั้งแตหนึ่งวันไป
จนถึงเปนเดือนหรือเปนป  มักใชในการ
พัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง (Talent) 
หรือการพัฒนาคนเกง หรือใหบุคลากร
ท่ัวไปไดเรียนรูวิธีการทํางานของผูอ่ืนเพ่ือ
นํามาปรับปรุงการทํางานของตนเองใหดี
ข้ึน หรือใชในการพัฒนาความกาวหนาใน
อาชีพของบุคลากร (Career Path) 
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๑๑.  การทํากิจกรรม  
        (Activity) 
 

เนนการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น 
ไมตองมีระยะเวลาหรือข้ันตอนการ
ดําเนินงานมากนัก ความสําเร็จของ
เครื่องมือดังกลาวนี้ตองอาศัยความ
รวมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบ
กิจกรรมใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

เพ่ือใหบุคลากรเกิดความรวมมือสามัคคี
กัน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
มุมมองซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิดการ
เรียนรูรวมกัน รวมถึงชวยสราง
บรรยากาศและสรางขวัญกําลังใจท่ีดีใน
การทํางาน ทําใหบุคลากรเกิดความรูสึก
สนุกสนานในระหวางวันทํางาน อัน
สงผลใหผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงาน
เพ่ิมสูงข้ึน และมีประสิทธิภาพเปนไป
ตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 

๑๒.  การเรียนรูดวยตนเอง  
       (Self Learning) 
 

เนนการฝกฝนฝกปฏิบัติดวยตนเองจาก
แหลง/ ชองทาง การเรียนรูตาง ๆ เชน 
อานหนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก 
Work Instruction หรือ คนควาขอมูล
ผาน Internet หรือเรียนรูจาก e-
Learning หรือ สอบถามผูรู เปนตน 

เพ่ือใหบุคลากรมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองโดยไม
จําเปนตองใชชวงเวลาในการปฏิบัติงาน
เทานั้น บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาส
เรียนรูไดดวยตนเองผานชองทางการ
เรียนรูและสื่อตาง ๆ ท่ีตองการได วิธีนี้
เหมาะกับบุคลากรท่ีชอบเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ (Self 
Development) โดยเฉพาะกับบุคลากร
ท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพ
ในการทํางานสูง (Talented People) 
 

๑๓.  การเปนวิทยากร  
       ภายใน  
       (Internal Trainer) 
 

เนนการสรางบุคลากรท่ีมี
ความสามารถในการถายทอด รักการ
สอนและมีความรูในเรื่องท่ีจะสอน โดย
มอบหมายใหบุคคลเหลานี้เปน
วิทยากรภายในองคการทําหนาท่ีจัด
อบรมให กับบุคลากรในหนวยงาน 
ตาง ๆ 

เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ชวยให
บุคลากรไดแสดงผลงานจากการเปน
วิทยากรภายในใหกับบุคลากรภายใน
องคการ วิธีนี้เหมาะสําหรับบุคลากรท่ีมี
ความเชี่ยวชาญหรือรอบรูในงานท่ี
รับผิดชอบ มีความชํานาญในงานเปน
อยางมาก เชน หัวหนางาน หรือ
ผูบริหาร 
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๑๔. การดูงานนอก   
      สถานท่ี  
      (Site Visit) 
 

เนนการดูระบบและข้ันตอนงานจาก
องคการท่ีเปนตัวอยาง (Best 
Practice) ในเรื่องท่ีตองการดูงาน 
เพ่ือใหบุคลากรเห็นแนวคิด และหลัก
ปฏิบัติท่ีประสบความสําเร็จ อัน
นําไปสูการปรับใชในองคการตอไป 

เพ่ือใหบุคลากรไดเห็นประสบการณใหม ๆ 
การไดเห็นรูปแบบการทํางานท่ีมีวิธีปฏิบัติ
ท่ีเปนเลิศ หรือไดเรียนรูเรื่องใหม ๆ ท่ีดี
จากองคการภายนอก มาใชเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานใหดีข้ึน วิธีนี้
เหมาะกับบุคลากรตั้งแตระดับผูจัดการข้ึน
ไป  

๑๕. การใหขอมูล 
      ปอนกลับ   
      (Feedback) 
 

เนนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และแจงผลหรือใหขอมูลปอนกลับแก
บุคลากร เพ่ือใหบุคลากรปรับปรุง 
พัฒนาประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการทํางาน 

เพ่ือรับฟงขอมูลตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่อง
การทํางานหรือเรื่องท่ัว ๆ ไปท่ีเกิดข้ึนของ
ตัวบุคคลหรือกลุมคน มี ๓ รูปแบบ คือ 
- แบบแจงและชักจูง (Tell and Sell) 
- แบบแจงและรับฟง (Tell and Listen) 
- แบบรวมแกปญหา (Problem Solving) 

๑๖. การฝกงานกับ 
      ผูเชี่ยวชาญ  
      (Counterpart) 
 

เนนการฝกปฏิบัติจริงกับผูเชี่ยวชาญ
ท่ีมีประสบการณในเรื่องนั้น เปนการ
ฝกงานภายนอกสถานท่ีหรือการเชิญ
ผูเชี่ยวชาญใหเขามาฝกงานกับ
บุคลากรภายใตระยะเวลาท่ีกําหนด 

เพ่ือใหบุคลากรในระดับผูจัดการ หัวหนา
งาน และบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง ซ่ึงมี
ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดภายในระยะเวลาท่ีจํากัด เพ่ือให
นําความรูท่ีไดรับจากผูเชี่ยวชาญมา
ถายทอดใหกับบุคลากรคนอ่ืน ๆ ใน
องคกรตอไป 

๑๗. การเปรียบเทียบ 
      กับคูแขง/  
      คูเปรียบเทียบ    
      (Benchmarking) 
 

เนนการนําตัวอยางของข้ันตอนหรือ
ระบบงานจากองคการอ่ืนท่ีเปน
ตัวอยาง (Best Practice) มา
วิเคราะหเปรียบเทียบกับข้ันตอนหรือ
ระบบงานปจจุบัน เพ่ือกระตุนจูงใจ
บุคลากรใหเห็นถึงสถานะของ
หนวยงานเทียบกับองคการท่ีเปน 
Best Practice 

เพ่ือหาวิธีการปฏิบัติตาง ๆ ท่ีดีท่ีสุด หรือ
ไดเทียบเทา หรือดีกวา เหมาะกับบุคลากร
ระดับหัวหนางาน หรือบุคลากรท่ีมีผลงาน
ดีและมีศักยภาพสูง ท่ีมีความพรอมท่ีจะ
เรียนรูและปรับปรุงผลงานและ
ความสามารถของตนเองใหเปนไปตาม
หรือสูงกวามาตรฐานของคูแขงภายในหรือ
ภายนอกหนวยงานและองคการ 

๑๘. การประชุม/ สัมมนา  
     (Meeting/ Seminar) 
 

เนนการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ
ทีมงาน ใหเกิดการแลกเปลี่ยน
มุมมองท่ีหลากหลาย ผูนําการ
ประชุม/สัมมนาจึงมีบทบาทสําคัญ
มากในการกระตุนจูงใจใหผูเขารวม
ประชุม/สัมมนานําเสนอความคิดเห็น
รวมกัน 

เพ่ือใหเกิดความรูและประสบการณใหม ๆ 
จากผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอกองคการ 
เปนการเรียนรูจากการรับฟงแนวคิดหรือ
ผลงานใหม ๆ รวมถึงการหารือหรือระดม
ความคิดเห็นกันในหัวขอใดหัวขอหนึ่ง 
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๑๙. การสงเสริมการศึกษา  
 

เนนการสงเสริมการศึกษาเพ่ือให
ผูเรียนมีความรู ประสบการณมากข้ึน
จากอาจารยผูสอน รวมถึงการสราง
เครือขายกับผูเรียนดวยกัน ซ่ึงบุคคลท่ี
ไดรับทุนจะตองใชเวลาการทํางานหรือ
เวลาสวนตัวในการขอรับทุนจาก
องคการ 

เพ่ือใหบุคลากรไดใชชวงเวลาทํางาน
ปกติ หรือนอกเวลาทํางานในการศึกษา
หาความรูเพ่ิมเติมในระดับท่ีสูงข้ึน โดย
ศึกษาตอในหลักสูตรท่ีเปนประโยชนตอ
การทํางานปจจุบันของบุคลากร หรือ
การทํางานในอนาคต หรือเปนประโยชน
ตอการเลื่อนระดับหรือตําแหนงงานท่ี
สูงข้ึนตอไปในอนาคต 



2๑ 

แผนพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตําบลเมืองจันทร   อําเภอเมืองจันทร    จงัหวัดศรีสะเกษ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖4 – ๒๕๖6  
**************************************** 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค 
เปาหมาย

คน 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การดําเนนิงาน การตดิตาม 

การประเมินผล ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

1 ประชุมประจําเดือนผูบริหารและพนกังาน 
เทศบาล,พนักงานจาง 

พนักงานเทศบาล,พนักงานจางยังเขาใจ
ระเบียบและการปฏบิัติไมชัดเจน 

ซักซอมการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผานมา
และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตอง 

4๗ ประชุม             -  √ 
 

√ 
 

√ 
 

ติดตามการทํางานที่ผาน
มา 

2 อบรมบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น จัดโดยสถาบันบุคลากรทองถิ่น 
 
- อบรมหลักสูตรปลัดเทศบาล 
 
- อบรมหลักสูตรรองปลัดเทศบาล 
 
- อบรมหลักสูตรผูอํานวยการกองคลัง 
 
- อบรมหลักสูตรผูอํานวยการกองชาง 
 
- อบรมหลักสูตรผูอํานวยการกองการศึกษา 
 
- อบรมหลักสูตรหัวหนาสํานักปลัด 
 
- อบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
 
- อบรมหลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายฯ 

  
 
 
- เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล 
- เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล 
- เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล 
- เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล 
- เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล 
- เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล 
- เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล 
- เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล 

 
 
 
- เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติหนาที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปล่ียนแปลง 
- เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติหนาที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปล่ียนแปลง 
- เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติหนาที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปล่ียนแปลง 
- เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติหนาที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปล่ียนแปลง 
- เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติหนาที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปล่ียนแปลง 
- เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติหนาที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปล่ียนแปลง 
- เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติหนาที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปล่ียนแปลง 
- เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติหนาที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปล่ียนแปลง 

 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 
 
 
การฝกอบรม 
 
การฝกอบรม 
 
การฝกอบรม 
 
การฝกอบรม 
 
การฝกอบรม 
 
การฝกอบรม 
 
การฝกอบรม 
 
การฝกอบรม 
 

 
 
 

10๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 

 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 

 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 

 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 

 
 
 
ทดสอบตามแบบทีก่ําหนด 
 
ทดสอบตามแบบทีก่ําหนด 

 
ทดสอบตามแบบทีก่ําหนด 

 
ทดสอบตามแบบทีก่ําหนด 

 
ทดสอบตามแบบทีก่ําหนด 
 
ทดสอบตามแบบทีก่ําหนด 

 
ทดสอบตามแบบทีก่ําหนด 

 
ทดสอบตามแบบทีก่ําหนด 

 

 



๒2 

แผนพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตําบลเมืองจันทร   อําเภอเมืองจันทร    จงัหวัดศรีสะเกษ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖4 – ๒๕๖6  
**************************************** 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค 
เปาหมาย

คน 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การดําเนนิงาน การตดิตาม 

การประเมินผล ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

 - อบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
 
- อบรมหลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป 
 
- อบรมหลักสูตรนักประชาสัมพันธ 
 
- อบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข 
 
- อบรมหลักสูตรนักวิชาการคลัง 
 
- อบรมหลักสูตรเจาพนักงานปองกันฯ 
 
- อบรมหลักสูตร จพง. การเงินและบัญชี 
 
- อบรมหลักสูตรนายชางโยธา 
 
- อบรมหลักสูตร  จพง. ธุรการ 
 
- อบรมหลักสูตร  จพง.จัดเก็บรายได 

- เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล 
- เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล 
- เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล 
- เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล 
- เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล 
- เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล 
- เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล 
- เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล 
- เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล 
- เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล 

เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติหนาที,่
ระเบียบกฎหมายที่เปล่ียนแปลง 
-  เพือ่เสริมสรางความรูในงานนักจัดการงาน
ทั่วไปของพนักงานเทศบาล 
-  เพื่อเสริมสรางความรูในดานงาน
ประชาสัมพันธของพนักงานเทศบาล 
-  เพือ่เสริมสรางความรูในดานงาน
สาธารณสุขของพนกังานเทศบาล 
-  เพือ่เสริมสรางความรูในดานงานคลังของ
พนักงานเทศบาล 
-  เพือ่เสริมสรางความรูในดานงานปองกัน
และสาธารณภัยของพนักงานเทศบาล 
-  เพือ่เสริมสรางความรูในดานงานการเงิน
และบัญชีของพนกังานเทศบาล 
-  เพือ่เสริมสรางความรูในดานงานกอสราง
ของพนักงานเทศบาล 
-  เพือ่เสริมสรางความรูในดานงานธุรการ
ของพนักงานเทศบาล 
-  เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานจัดเก็บ
รายไดของพนักงานเทศบาล 
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๒๓ 

แผนพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตําบลเมืองจันทร   อําเภอเมืองจันทร    จงัหวัดศรีสะเกษ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖4 – ๒๕๖6  
**************************************** 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค 
เปาหมาย

คน 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การดําเนนิงาน การตดิตาม 

การประเมินผล ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

 - อบรมหลักสูตร  จพง.พัสดุ 
 
- อบรมพนักงานครูเทศบาล 
 
- อบรมผูชวยผูดูแลเด็ก 

- เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล 
- เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล 
- เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล 

-  เพือ่เสริมสรางความรูในดานงานพัสดุของ
พนักงานเทศบาล 
-  เพือ่เสริมสรางความรูในดานงานครูของ
พนักงานเทศบาล 
-  เพือ่เสริมสรางความรูในดานงานครูของ
พนักงานเทศบาล 
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3 ประชุมประจําเดือนภายในกอง - เปนกําหนดแผนปฏิบัติงานประจาํเดือน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสราง
ความรูในการปฏบิัติงานองพนักงานเทศบาล
และลูกจาง 

๕๗ การฝกอบรม - √ 
 

√ 
 

√ 
 

ทดสอบตามแบบทีก่ําหนด 

 

4 
 

 อบรมบุคลากรที่จัดโดยกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น และหนวยงานอืน่ 
- อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรระบบตาง ๆ 
 
- อบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยพนกังานสวน
ทองถิ่น 
- อบรมหลักสูตรควบคุมภายใน 
 
 
- อบรมมาตรฐานศูนยพัฒนาเดก็เล็ก (ขั้นพ้ืนฐาน) ของ 
อปท. 
- อบรมเชิงปฏิบัติการผูดแูลเดก็ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ 
อปท 

 
 
-  เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัต ิ
หนาที่ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจาง 
-  เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัต ิ
หนาที่ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจาง 
- เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติหนาทีใ่น
การควบคุมภายในของพนกังานเทศบาล และ
พนักงานจาง 
-  เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัต ิ
หนาที่ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจาง 
-  เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติหนาที่
ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจาง 

 
 
- เพ่ือเสรมิสรางความรูในดานการพัฒนางานของ
พนักงานเทศบาล 
-  เพ่ือเสรมิสรางความรูในดานวินัยของพนกังาน
เทศบาล 
- เพ่ือเสรมิสรางความรูในดานการควบคุมภายใน
งานของพนกังานเทศบาล 
 
- เพ่ือเสรมิสรางความรูในดานมาตรฐานศูนย
พัฒนาเดก็เล็กของ อปท. 
- เพ่ือเสรมิสรางความรูในดานการผูดูแลเดก็ของ
พนักงานเทศบาล 
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๒๔ 

แผนพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตําบลเมืองจันทร   อําเภอเมืองจันทร    จงัหวัดศรีสะเกษ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖4 – ๒๕๖6   
**************************************** 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค 
เปาหมาย

คน 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การดําเนนิงาน 

การตดิตาม 
การประเมินผล 

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
 

 - อบรมหลักสูตรกําหนดราคากลางและควบคุมงาน
กอสรางของ สตง. 
- อบรมหลักสูตรแผนอัตรากําลัง 
 

- อบรมหลักสูตรดานสาธารณสุข 
 
- อบรมหลักสูตรดานสาธารณสุข 
 
- อบรมหลักสูตรดานการเกษตร 
 
- อบรมหลักสูตรดานกิจการสภา 
 
- อบรมหลักสูตรดานงบประมาณ 
 
- อบรมหลักสูตรดานงานสารบรรณ 
 
- อบรมหลักสูตรดานงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
- อบรมหลักสูตรดานงานพัสด ุ

- เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติหนาที่
ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจาง 
- เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติหนาที่
ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจาง 
- เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติหนาที่
ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจาง 
- เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติหนาที่
ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจาง 
- เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติหนาที่
ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจาง 
- เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติหนาที่
ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจาง 
- เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติหนาที่
ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจาง 
- เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติหนาที่
ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจาง 
- เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติหนาที่
ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจาง 
- เปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติหนาที่
ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจาง 

- เพ่ือเสรมิสรางความรูในดานกําหนดราคากลาง
และควบคุมงานกอสรางของ เทศบาล 
- เพ่ือเสรมิสรางความรูในดานแผนอัตรากําลัง
ของพนกังานเทศบาลตําบลและพนักงานจาง 
- เพ่ือเสรมิสรางความรูในดานสาธารณสุขของ
พนักงานเทศบาลตําบลและพนักงานจาง 
- เพ่ือเสรมิสรางความรูในดานสาธารณสุขของ
พนักงานเทศบาลตําบลและพนักงานจาง 
- เพ่ือเสรมิสรางความรูในดานการเกษตรของ
พนักงานเทศบาลตําบลและพนักงานจาง 
- เพ่ือเสรมิสรางความรูในดานกิจการสภาของ
พนักงานเทศบาลตําบลและพนักงานจาง 
- เพ่ือเสรมิสรางความรูในดานงบประมาณของ
พนักงานเทศบาลตําบลและพนักงานจาง 
- เพ่ือเสรมิสรางความรูในดานงานสารบรรณของ
พนักงานเทศบาลตําบลและพนักงานจาง 
- เพ่ือเสรมิสรางความรูในดานงานสารบรรณของ
พนักงานเทศบาลตําบลและพนักงานจาง 
-- เพ่ือเสรมิสรางความรูในดานงานพัสดขุอง
พนักงานเทศบาลตําบลและพนักงานจาง 

5 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

2 
 

๒ 
 

๒ 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 
 

การฝกอบรม 

๔0,000 
 

๔0,000 
 

๔0,000 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 

 
√ 
 
√ 

 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 

√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 

 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 

√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 

 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 

ทดสอบตามแบบทีก่ําหนด 
 
ทดสอบตามแบบทีก่ําหนด 
 
ทดสอบตามแบบทีก่ําหนด 
 
ทดสอบตามแบบทีก่ําหนด 
 
ทดสอบตามแบบทีก่ําหนด 
 
ทดสอบตามแบบทีก่ําหนด 
 
ทดสอบตามแบบทีก่ําหนด 
 
ทดสอบตามแบบทีก่ําหนด 
 
ทดสอบตามแบบทีก่ําหนด 
 
ทดสอบตามแบบทีก่ําหนด 

5   - การปฐมนิเทศบุคลากรใหม -  เปนการสรางความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนกังานเทศบาล 

-  เพ่ือเสรมิสรางความรูในดานการทํางานของ
พนักงานเทศบาล 

บุคลากร
ใหม 

การปฐมนเิทศ
งานโดย

ผูบังคับบัญชา 

- √ √ √ ทดสอบตามแบบทีก่ําหนด 



2๕ 

แผนพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตําบลเมืองจันทร   อําเภอเมืองจันทร    จงัหวัดศรีสะเกษ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖4 – ๒๕๖6 
********************************** 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค 
เปาหมาย

คน 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การดําเนนิงาน การตดิตาม 

การประเมินผล ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

6 -  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด 
เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

-  เปนพัฒนาความรูและประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง 

-  เพื่อพัฒนาความรูและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนกังานเทศบาล 

๕๗ การฝกอบรม ๒0,000 √ √ √ ทดสอบตามแบบทีก่ําหนด 

๗ - โครงการอื่น ๆ ที่สามารถกําหนดภายหลังตาม
ความจําเปนและสถานการณ 

-  เปนการเพิ่มพูนทักษะ ความรู 
ประสบการณและขีดความสมารถในการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

- เพื่อเพิ่มพูนทกัษะ ความรูประสบการณ
และขีดความสมารถในการปฏิบัติงานทีสู่งขึ้น
ของพนักงานเทศบาล 

๕๗  เปนไปตาม
รายจายของ
แตละหลักสูตร

หรือโครงการ 
 

√ √ √ ทดสอบตามแบบทีก่ําหนด 

 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี ๕ 
 

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล  
รายละเอียดของเกณฑท่ีคาดหวังของตําแหนง 

ช่ือเกณฑท่ีคาดหวัง คํานิยาม 

1 ความรูในดานบัญชี ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนการทํางานในดาน
บัญชี รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับงานบัญชี  ตลอดจน
การพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดานบัญชีใหมีประสิทธิภาพ  

2 ความรูในการเปนผู
ตรวจสอบ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนของการเปนผู
ตรวจสอบ รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการเปนผู
ตรวจสอบ  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดานการตรวจสอบได
อยางมีประสิทธิภาพ  

3 ความรูในดาน
งบประมาณ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนการทํางานในดาน
งบประมาณ รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับงาน
งบประมาณ  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดานงบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพ  

4 ความรูในดานการเงิน ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนการทํางานในดาน
การเงิน รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับงานการเงิน  
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดานการเงินใหมีประสิทธิภาพ  

5 ความรูในดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนการทํางานในดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ท่ี
เก่ียวของกับงาน HRD  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดานHRD 
ใหมีประสิทธิภาพ  

6 ความรูในงานดานระบบ
สารสนเทศท่ีเก่ียวกับงาน
บุคคล 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนการทํางานในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานบุคคล (HRIS) รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็น
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงาน HRIS ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานดาน HRIS 

7 ความรูในดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนการทํางานในดาน
การบริหารทรัพยากรมนุษย (HRM) รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ท่ี
เก่ียวของกับงาน HRM  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดาน HRM 
ใหมีประสิทธิภาพ  

8 ความรูในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนการทํางานในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับ
งาน IT   ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดาน IT ใหมีประสิทธิภาพ  

9 ความรูในดานการ
ตรวจสอบภายใน 

ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและข้ันตอนการทํางานในดานการตรวจสอบ
ภายใน รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  



2๗ 
รายละเอียดของเกณฑท่ีคาดหวังของตําแหนง 

ช่ือเกณฑท่ีคาดหวัง คํานิยาม 

10 ความรูในดานกฎหมาย ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบขอบังคับ และมาตราตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
กฎหมาย  รวมท้ังการตอบขอซักถามและใหคําปรึกษาแนะนําในประเด็นตาง ๆ  โดย
อางอิงถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของได  

11 ความรูในดานจัดซ้ือ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนการทํางานใน
ดานงานจัดซ้ือ รวมท้ังการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับงาน
จัดซ้ือ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดานจัดซ้ือใหมี
ประสิทธิภาพ  

13 ความรูเก่ียวกับระเบียบ/
ขอบังคับของทางราชการ 

ความเขาใจในระเบียบ คําสั่ง ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน รวมท้ังสามารถตอบขอ
ซักถามและใหคําแนะนํากับผูอ่ืนเก่ียวกับระเบียบ คําสั่ง และ/หรือสัญญาท่ีเก่ียวของ
ไดอยางถูกตอง ชัดเจนตรงประเด็น  

16 การใหคําปรึกษา ความเขาใจในความตองการหรือความคาดหวัง และปญหาท่ีเกิดข้ึนของผูอ่ืน รวมถึง
การใหคําปรึกษาแนะนําแกผูอ่ืนถึงแนวทางหรือทางเลือกในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

19 การแกไขปญหาตัดสินใจ การสามารถประเมินสถานการณ คาดคะเนและวิเคราะหปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนการมองการณไกลกอนการตัดสินใจใด ๆ เพ่ือใหการตัดสินใจและการแกไข
ปญหาไดเปนไปอยางเหมาะสมกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน เปนไปอยางเปนระบบ มี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

20 ความเปนผูนํา  
 

ความรับผิดชอบผลงานท่ีเกิดข้ึนของทีมงาน และนําเสนอความคิดเห็นของตนแก
สมาชิกในทีม รวมท้ังกระตุนใหทีมงานแสดงออกถึงความเปนผูนําและพรอมท่ีจะ
นําเสนอความคิดเห็นของตนแกสมาชิกในทีม   

24  ทักษะการสอนงานและ 
พัฒนางาน 
 (Coaching  
Development Skills) 

การกําหนดกลยุทธ และเปาหมายหรือผลลัพธท่ีตองการจากการสอนงาน รวมท้ัง
สอนงานใหเปนไปตามมาตรฐานการสอนงานท่ีกําหนดข้ึนโดยพิจารณาจากความ
แตกตางของผูถูกสอนเปนสําคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเทคนิคการ
สอนงานใหมๆ ใหเหมาะสมและบรรลุผลสําเร็จของงานรวมท้ังพัฒนาความรูและ
ทักษะการทํางานของตนเองและผูอ่ืนไดอยางตอเนื่อง 

25 ทักษะในการนําเสนองาน ความสามารถในการนําเสนอขอมูลหรือรายละเอียดตาง ๆ ใหกับกลุมผูฟงในระดับท่ี
แตกตางกัน รวมท้ังความสามารถในการเลือกใชสื่อ เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ 
เพ่ือประกอบการนําเสนองานไดอยางเหมาะสม 

26 การบริหารทรัพยากร การวิเคราะหทรัพยากรท่ีมีอยูและการคาดการณถึงทรัพยากรท่ีจําเปนจะตอง
นํามาใชในกิจกรรม หรือโครงการท่ีกําหนดข้ึน โดยการวางแผนเพ่ือจัดสรรและใช
ทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

27 ทักษะในการคํานวณ ความรูและความเขาใจในวิธีการและข้ันตอนการคํานวณขอมูล รวมท้ังความสามารถ
ในการคํานวณและวิเคราะหขอมูลออกเปนประเด็นยอย ๆ ตลอดจนการนําขอมูลท่ี
คํานวณไดมาใชในการวางแผน การวิเคราะหและหาแนวทางเลือกในการแกไข
ปญหาตอไปได 



2๘ 
รายละเอียดของเกณฑท่ีคาดหวังของตําแหนง 

ช่ือเกณฑท่ีคาดหวัง คํานิยาม 

2๘ ความสามารถในการใช
คอมพิวเตอร 

ความสามารถในการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ และการสรางรูปแบบ
ของแบบฟอรม เอกสาร และรายงานตาง ๆ ได รวมถึงการดึงฐานขอมูลจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือนํามาใชประโยชนในการทํางานอ่ืน ๆ ตอไปได 

๒๙ การบริหารจัดการ
ฐานขอมูล 

ความสามารถในการออกแบบระบบหรือฟงกชั่นงานใหม ๆ โดยการดึงฐานขอมูลท่ีมี
อยูมาใชเพ่ือจัดทําเอกสารหรือรายงานในรูปแบบท่ีแตกตางกันไปตามความตองการ
ของผูอ่ืนได  

๓๐ การบริหารจัดการรายงาน
และเอกสาร 

ความสามารถในการจัดเตรียมและจัดทําเอกสารและรายงานตาง ๆ รวมท้ังการนําโป
รแองคกรคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดทําและจัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและ
รายงานตาง ๆ ได 

3๑ ความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ 

ความเขาใจศัพทภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ (ฟง พูด 
อาน และเขียน) เพ่ือการติดตอสื่อสารและการโตตอบท้ังท่ีเปนลายลกัษณอักษรและ
ไมเปนลายลักษณอักษรไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3๒ การใชอุปกรณ/เครื่องมือ การจัดหาและเตรียมความพรอมของอุปกรณ / เครื่องมือประเภทตาง ๆ ได รวมถึง
ความสามารถในการใช  การบํารุงรักษา และการแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดจาก
การใชอุปกรณ / เครื่องมือตาง ๆ   

3๓ ทักษะในดานการเงิน การคาดการณและบริหารการเงินของหนวยงานหรือทีมงาน รวมถึงการควบคุมดูแล
การใชเงินใหเกิดประโยชนและเปนตามงบประมาณท่ีจัดสรรไว 

34 การรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูล 

 การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวมหรือคนหาขอมูล 
รวมท้ังการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการคนหาและจัดเก็บ
ขอมูล  ตลอดจนการวิเคราะหหาขอสรุปจากขอมูลท่ีรวบรวมไดอยางเปนระบบ 

35 การสัมภาษณเพ่ือการ
คัดเลือก 

 การกําหนดความสามารถและทักษะท่ีจําเปนในการคัดเลือกผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับตําแหนงงานนั้น รวมท้ังการบริหารและควบคุมงบประมาณท่ีใชในการ
คัดเลือกผูสมัครแตละครั้ง 

36 ทักษะในการใชภาษา ความสามารถในการเลือกใชคําพูดและสํานวนภาษาในการนําเสนองานใหเหมาะสม
กับเนื้อหาในรูปแบบตาง ๆ รวมท้ังความสามารถในการเลือกใชศัพทเทคนิคท่ี
เก่ียวของกับสายงานของตนและสายอ่ืน ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

3๗ การบริหารงานสํานักงาน/
ธุรการ 

ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม เก็บและบํารุงรักษาขอมูล เอกสาร และ
อุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการสนับสนุนความตองการขององคกรและหนวยงาน
ได 

3๘ การบริหารโครงการ  การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และทรัพยากรตาง ๆ ท่ีใชในโครงการ  
รวมท้ังการนําแผนปฏิบัติการดังกลาวไปประยุกตใช (Implementation Plan)  
ตลอดจนการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ 

๓๙ การวิเคราะหทางสถิติ ความสามารถในการกําหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานในการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ รวมท้ังสามารถนําสถิติท่ีเหมาะสมมาใชในการวิเคราะหขอมูลได  



2๙ 
รายละเอียดของเกณฑท่ีคาดหวังของตําแหนง 

ช่ือเกณฑท่ีคาดหวัง คํานิยาม 

4๐ ทักษะดานชุมชนสัมพันธ 
 

การวางแผนและกําหนดข้ันตอนการพัฒนาโครงการ เพ่ือกอใหเกิดสังคมภายใน
โครงการท่ีมีความอบอุน เข็มแข็ง และมีความสัมพันธท่ีดี ตลอดจนดูแลในเรื่องความ
ปลอดภัยและความเรียบรอยใหสอดคลองตอสภาวการณตางๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
พรอมท้ังการสรางความสัมพันธท่ีดี เพ่ือกอใหเกิดความรวมมือระหวางองคการกับ
สมาชิกโครงการเปนอยางดี 

4๑ ทักษะการบริหารงาน
จัดซ้ือ 

การอธิบายไดถึงแนวคิด หลักการ และข้ันตอนการทํางานในดานงานจัดซ้ือ รวมท้ัง
การบริหารจัดการกระบวนการจัดซ้ือใหมีความถูกตองท้ังในดานปริมาณ คุณภาพ 
ราคา ระยะเวลา และแหลงผูขาย ตลอดจนการปรับปรุงข้ันตอนงานจัดซ้ือใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

4๒ ทักษะการติดตอ
ประสานงาน 

การติดตอเพ่ือรับและสงขอมูล ขาวสาร หรืองานกับผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอก
หนวยงานไดถูกตองครบถวนทันตามเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
และใหคําแนะนําแกผูอ่ืนถึงเทคนิคหรือวิธีการติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4๓ ทักษะดานเลขานุการ ความสามารถในการจัดพิมพเอกสาร จดหมายโตตอบ  อํานวยความสะดวกใหแก
ผูบริหารขององคการและผูมาติดตองาน ตลอดจนชวยแกไขปญหาอุปสรรคในการ
บริหารจัดการใหเปนไปดวยความรวดเร็วและราบรื่น  

4๔ ความละเอียดรอบคอบ ความสามารถในการวางแผนงาน และการวิเคราะหถึงปญหาหรืออุปสรรคท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนไวลวงหนาเสมอ รวมท้ังความสามารถในการตรวจสอบขอมูลและ
รายละเอียดตาง ๆ ท้ังของตนเองและผูอ่ืนได 

๔๕ มนุษยสัมพันธ ความสามารถในการสรางและรักษาความสัมพันธท่ีดีใหเกิดข้ึนกับบุคคลตาง ๆ ท้ัง
จากภายในและภายนอกองคการ เพ่ือเปาหมายในการทํางานรวมกันและเพ่ือ
ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับบุคคล หนวยงานและองคการ 

๔๖ การควบคุมอารมณและ
บุคลิกภาพ 

ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคุมอารมณและบุคลิกภาพท่ีแสดงออก
ไดอยางเหมาะสมท้ังของตนเองและของผูอ่ืนไดในสถานการณหรือเหตุการณท่ี
แตกตางกันไป 

๔๗ ความคิดสรางสรรค  
 

การนําเสนอความคิดริเริ่มเพ่ือสรางสรรคงานใหม ๆ  ซ่ึงนําไปสูการออกแบบผลงาน
ท่ีมีความแปลกใหม ทันยุคสมัยเพ่ิมประสิทธิภาพทางการตลาดและการขาย รวมถึง
การสงเสริมภาพลักษณใหกับองคการ 

๔๘ ความคิดเชิงกลยุทธ ความเขาใจในทิศทาง เปาหมาย และกลยุทธของหนวยงานและองคการ พรอมท้ัง
ความสามารถในการวางแผนการดําเนินงาน และดําเนินงานใหสอดคลองและรองรับ
กับกลยุทธท้ังของหนวยงานและองคการ 

๔๙ ความคิดเชิงวิเคราะห  
 

ความเขาใจในการกําหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ หรือปญหาท่ีเกิดข้ึน 
รวมท้ังมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห และแยกแยะแจกแจงขอมูลออกเปน
ปจจัยยอย ๆ เชน สาเหตุ ผลลัพธ ผลกระทบ ขอเสนอแนะ และผูท่ีเก่ียวของ เปน
ตน ไดอยางเปนระบบ 



๓๐ 
รายละเอียดของเกณฑท่ีคาดหวังของตําแหนง 

ช่ือเกณฑท่ีคาดหวัง คํานิยาม 

5๐ การเรียนรูและพัฒนา
อยางตอเนื่อง 

การตื่นตัวตอการศึกษาหาความรูใหม ๆ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาตนเองใหมีความรูและ
เพ่ิมขีดความสามารถใหแกตนเองอยางตอเนื่องตลอดเวลา 
 

5๑ จิตสํานึกดานบริการ การใหความสําคัญกับลูกคาท้ังภายในและภายนอก โดยตอบสนองความตองการและ
สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาอยูในระดับสูงอยูเสมอ ดวยมาตรฐานการใหบริการท่ีดี 
 
 

5๒ ความนาเชื่อถือได ความสามารถในการรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุผลสําเร็จ รวมท้ัง
ความสามารถในการตรวจสอบ สืบคน และคนหาขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ 
เพ่ือท่ีจะใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวนสมบูรณ และตรงประเด็นแกผูอ่ืนท้ังภายใน
และภายนอกองคการ 

5๓ จิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม 
สุขภาพและความ
ปลอดภัย 

การตระหนักในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน โดย
ปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานและวิธีการท่ีกําหนดอยางเครงครัด 

การติดตามและประเมินผล  
  จัดใหมีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพ่ือใหทราบถึงความสําเร็จ ความรูความสามารถ และ
ผลการปฏิบัติงาน  

การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตําบลเมืองจันทร ไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง 
หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 20 ธันวาคม  2545 ในการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา ดังนี้  
  1) ผูบังคับบัญชาหม่ันติดตามการพัฒนาอยางใกลชิดและใหมีการประเมินผลการพัฒนา เม่ือผานการ 
ประเมินผลแลว ถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว  

  2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจ ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน(Local  Performance  Assessment: LPA)  
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