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ค าน า 
 

 
       การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์กรต่าง ๆ ให้ความส าคัญ เพราะทรัพยากรบุคคล 

เปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่าที่สุดขององค์กร เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ  
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ พ.ศ.2560
โดยวิเคราะห์จากข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร  เพ่ือหาสมรรถนะที่ควรได้รับการพัฒนาและเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ เป็นไปตามมาตรฐานของสมรรถนะการท างานที่
องค์กรก าหนด ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากร พ.ศ.2561-๒๕63  ที่ ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาข้าราชการ ผนวกกับการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือพร้อมรองรับอาเซียนให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์  ซึ่งประกอบด้วย 5 
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง/การบริการและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

 
       ดังนั้น  เพ่ือให้หน่วยงานมีทิศทางในการพัฒนาบุคลากรและใช้เป็นแนวทางในการด า เนินงาน             

ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลต าบลเมืองจันทร์จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
2561-๒๕๖3 ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2561-๒๕๖๓  จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับบุคลากร ในการปฏิบัติงานต่อไป 
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บทท่ี 1  
 

บทน า 
 1. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับ
สากล เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization) โดยต้องอาศัย
ความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปัจจัยส าคัญที่จะ
ช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2545 ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการมีประสิทธิภาพ  ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้
ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานเทศบาล  ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี โดยเทศบาลฯต้อง 
ด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) ก าหนด เช่น การพัฒนา 
ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเอง ก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละ 
เทศบาลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ เทศบาลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล ก าหนดเป็น
หลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่เทศบาลพิจารณา เห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงาน
เทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถ เลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้ และอาจกระท าได้โดย
ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ส านักงาน คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) 
เทศบาลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการ เทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้น
สังกัด ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2545 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม
และจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาบุคลากร มี
ระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของ แผนอัตราก าลังของเทศบาล นั้น  
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   เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัด         
ศรีสะเกษ  จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๓  ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ 
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลฯ  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการ พัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลต าบลเมืองจันทร์  ในการปฏิบัติงาน
ราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้อง
พัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 

(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 
ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ  เป็นต้น 

(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์ งาน
การเงิน งานด้านช่าง ฯ 

(3) ด้านการบริหาร  ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  เช่น 
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น 

(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอ่ืนได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 
เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข และเพ่ือให้สอดคล้อง 

กับแนวทางดังกล่าว  เทศบาลต าบลเมืองจันทร์   จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ                 
25๖๑-๒๕๖๓ ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  
อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับบุคลากร ของเทศบาล
ต าบลเมืองจันทร์  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจะต้องมีการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน 
ทันสมัย  ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม  ฯลฯ โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้ม
ที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ  ความคาดหวัง และความต้องการของ
บุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส 
และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน      
จุดแข็งของบุคลากรในองค์กร  อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ้งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพในปัจจุบัน
โดยเป็นการตอบค าถามว่า ปัจจุบันบุคลากรในองค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตทั้งนี้  โดยใช้เทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน 
ได้แก่จุดแข็ง (Strength  - S) จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Oppotunity - O)  และ
อุปสรรค (Threat - T)  เป็นเครื่องมือ 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน   (Internal  Environment Scanning) 
จุดแข็ง  (Strengths) 

1. บุคลากรมีความหลากหลาย (สหวิชาชีพ)  ซึ่งเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
2. หน่วยงานจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อการพัฒนาบุคลากร  ได้แก่ หลักสูตรภายนอก  
3. มีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในที่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากร 
4. มีวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอในการพัฒนาบุคลากร 
5. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากร 
6. วัฒนธรรมองค์กรที่มีการเคารพผู้สูงอาวุโสเอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร  โดยการสอนงานและ

ระบบพ่ีเลี้ยง 
7. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 
8. มีเอกสารเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรหลายรูปแบบ  เช่น เอกสาร แผ่นพับ หนังสือ คู่มือ

ซีดี  เว็บไซต์ฯ 
9. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก  อย่างสม่ าเสมอ

และต่อเนื่อง 
10.  มีช่องทางการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอ   
11.  มีการถ่ายทอดประสบการณ์  ความรู้จากผู้มีประสบการณ์สูงกว่าโดยการท างานเป็นทีม และ

การท างานในรูปแบบคณะกรรมการ 
12.  มีการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
13.  มีการด าเนินการตามแผนการติดตามประเมินผลและปรับปรุงด้านการพัฒนาบุคลากร 
14.  มีการก าหนดแผนกลยุทธ์/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนใน 

 ทุกระดับ 
 

  จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. งบประมาณไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่จ าเป็น          

ในการปฏิบัติงาน 
2. ไม่มีการน าผลจากการส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลไปใช้ในการจัดท า

หลักสูตรในการพัฒนาอย่างจริงจัง 
3. ขาดการมองเชิงระบบ  ความเข้าใจ และทักษะการท างานแบบบูรณาการ 
4. ด้านอัตราก าลังยังไม่เพียงพอกับปริมาณงาน 
5. การก าหนดต าแหน่งไม่สอดคล้องไม่สอดคล้องกับภารกิจงานที่จ าเป็น 
6. ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในกระบวนการที่ปฏิบัติเป็นเอกสารที่ชัดเจนเพื่อเผยแพร่              

ให้ผู้อื่นทราบ 
7. ขาดการเตรียมพร้อมบุคลากร  เพ่ือรองรับลักษณะงานที่จะต้องไปปฏิบัติ  เช่น ข้าราชการ 

บรรจุใหม่  
8. บุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
9. การแข่งขันระหว่างองค์กรมีน้อย 

 
 



        ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก   (External Environment Scanning) 
  

โอกาส (Opportunities) 
1. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ส่งผลให้ข้าราชการต้องเสริมสร้างแลพัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน 
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง              

ท าให้เกิดการพัฒนาตนเองได้ตามท่ีต้องการ 
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มีหลักสูตรการอบรมหลากหลาย  ซึ่งครอบคลุมทุกสายงาน 
4. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
5. รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 

 
อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) 

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบางตัวยังไม่ครอบคลุม  ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
และไม่ยังไม่ทันกับภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป 

2. งบประมาณไม่เพียงพอ 
3. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณลงสู่ท้องถิ่นมีสัดส่วนลดลง 
4. หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรไม่สอดรับกับความต้องการของผู้อบรม   
5. หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูง   
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2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  

2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งม่ันที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการพัฒนา 
ตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) เพ่ือการบริหาร
และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งม่ันที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ 
ตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิผล 

2.3 เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลทุกต าแหน่งได้รับการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ 
การบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล  โดยด าเนินการภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม 

2.4 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งม่ันที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและ 
ปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแหลมพัฒนา และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้
ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 
  

3. เป้าหมาย 
 

              เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองจันทร์  ประกอบด้วย  
 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล   จ านวน  17 คน 
 ข้าราชการ    จ านวน  ๒๖ คน 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน  25 คน 
 พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน    ๖ คน 

      ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้   มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม                
ในการปฏิบัติงานทุกคน 
 

                     2. ประชาชนต าบลเมืองจันทร์  ได้รับการบริการที่ดี  สะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ  85 
 
             เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 2. ประชาชนต าบลเมืองจันทร์ ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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4. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  

  คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์  เห็นสมควรให้จัดท า 
แผนการพัฒนาบุคลากร โดยให้มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  

  1) การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณใน
การ พัฒนาพนักงานเทศบาล ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน ที่ด ารงอยู่ตาม
กรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

  2) ให้บุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน หลักสูตร
ใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้  

   (1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
  3) วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ เป็นหน่วยด าเนินการเอง หรือด าเนินการ 

ร่วมกับ ก.ทจ.จงัหวัดศรีสะเกษ หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น 
และความเหมาะสม ดังนี้  

   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝึกอบรม  
  (3) การศึกษาหรือดูงาน  
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
  (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  

  4) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ ต้องจัดสรร งบประมาณส าหรับ
การพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยค านึงถึงความประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การ
พัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 2  
 

ขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 การเตรียมการและการวางแผนการพัฒนาบุคลากร  

  1)   แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
  2) พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชา          

แต่ละคน สมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานที่ ก าหนดไว้  

  3) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะ 
เฉพาะของานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรม  

 
 การด าเนินการพัฒนา  

  1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลเหล่านั้นมา
พิจารณาก าหนด กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่ม
บุคคลที่สมควรจะได้รับ พัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้
หลายรูปแบบตามความ เหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมมนา เป็นต้น  

  2)  วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกแนวทาง 
การพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอ่ืน หรือ
ว่าจ้าง องค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ  
 
  

                            เริ่มต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

1.การเตรียมการและการวางแผน 
 2.การด าเนินการ / วธิีด าเนินการ 

3.การติดตามและประเมินผล 
4.การปรับปรุงแผน 
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รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี ้ 
 
ขั้นที่  1  การเตรียมการและการวางแผน 

  1.1 แต่งตั้งคณะท างาน  
  1.2 พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น  
  1.3 ก าหนดประเภทของความจ าเป็น  

ขั้นที่  2   การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ  

การด าเนินการ โดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชน ด าเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมเช่น  
   - การปฐมนิเทศ    

- การสอนงาน การให้ค าปรึกษา  
   - การสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ    

- การฝึกอบรม  
   - การดูงาน  

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา  
   - ฯลฯ  

ขั้นที่  3  การติดตามและประเมินผล  
   จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จ ความรู้ความสามารถ 
และผลการปฏิบัติงาน  

  การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวนัที่ 20 ธันวาคม  2545 ในการติดตามและประเมินผล
การพัฒนา ดังนี้  
   1) ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่าน
การประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว  
   2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 
 
 
 



กรอบแนวความคดิแผนพัฒนาบุคลากร (Conceptual Framework in Personnel Development Plan) 
 

 
  องค์ประกอบ 1                  องค์ประกอบ 2                        องค์ประกอบ 3         องค์ประกอบ 4       องค์ประกอบ 5 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 บุคลากร 
มีจิตส านึกพัฒนา
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง   
มีสมรรถนะ 
ท่ีสามารถ 
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของ 
ทต.บ้านแหลม
พัฒนา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
และมีสมรรถนะท่ี
สามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจ
ของ ทต.บ้าน
แหลมพัฒนาได้
อย่างมี
ประสิทธิผล” 

 

3.1 บุคลากรเก่งคิด   (รู้
วิธีคิด คิดเป็น มี

จิตส านึกที่ดี และมุ่งมั่น
ที่จะเป็นคนดี) 

 ๓.๒ บุคลากรเก่งคน 
(เข้าใจตนเอง เข้าใจคน
อื่น รู้วิธีท างานและอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมี

ความสุข และมุ่งมั่นที่จะ
รักคนอื่น รักองค์กร) 

3.3 บุคลากรเก่งงาน (มี
ความรู้และทักษะในการ
บริหารและปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิผล) 

2.1 พัฒนาสมรรถนะจ าเป็นพื้นฐาน (Intrinsic 
Competency) 

 
 

1. ทรัพยากรที่ใช ้
(Input) 

2. กิจกรรม 
(Process) 

3. ผลผลิต 
(Output) 

4. ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

5. ผลลพัธ์สดุท้าย 
(End Outcome) 

1.1 บุคลากรที่รับ 
ผิดชอบด้านต่างๆ 

(Man) 

1.2 งบประมาณที่ใช้
ในกิจกรรมต่างๆ 

(Budget) 

1.3 เวลาที่ใช้เพื่อ
ด าเนินกิจกรรม 
ต่างๆ (Time) 

1.4 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ใช้ 

(Innovation and 
Technology) 

2.3 พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลกัหน่วยงาน 
(Routine-Oriented Competency) 

 

 
 

5.1 ประชาชนเช่ือมั่น
และศรัทธา 

ในการบริหารงาน  
 
 
 
 

5.2 ได้รับความร่วมมือ
ในการบริหารงานจาก

ประชาชน  
 
 
 

5.3 สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 
 

2.2 พัฒนาสมรรถนะตามยุทธศาสตร์ (Strategy-
Oriented Competency) 

 

2.4 พัฒนาโดยวิธีเร่ิมจากภายใน (Inside-Out 
Approach) มากกว่าวิธีเร่ิมจากภายนอก 

(Outside-In Approach) 
 

2.5 ศกึษาแนวโน้มปัญหาและนวตักรรมเพือ่ให้
ปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์ในอนาคตได ้

(Proactive Personnel Development Plan) 
 

2.6 กลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร (Driving 
Mechanism of Personnel Development 

Plan) 
 

     องค์ประกอบด้านการขับเคลือ่น (Driving Force Factors)      องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิท์ี่เกิดจากการขับเคลื่อน (Result Factors) 



 
บทท่ี 3 

 
แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

 

การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์  ได้พิจารณาและให้
ความส าคัญกับบุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ในทุกระดับทั้ง  คณะผู้บริหาร,สภาเทศบาลฯ ,        
ข้าราชการ,ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ เพ่ือให้ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน, หน้าที่ ความรับผิดชอบ, ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง, การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้  
 

 เทศบาล 
ประกอบด้วย  พนักงานเทศบาลต าบลสามัญ 
๑.  ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง)   
๒.  รองปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น)   

 

 ส านักปลัดเทศบาล 
   ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล 

๑. หัวหน้าส านักปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 
๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๓. นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
๔. นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๕. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
๖. นักจัดการงานทั่วไป 
๗. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
๘. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

ประกอบด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจ, ทั่วไป  
๑.  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเกษตร 
๒.  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
๓.  พนักงานดับเพลิง 
๔.  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕.  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ 
๖.  คนสวน 
๗.  พนักงานขับรถยนต์ 
๘.  คนครัว 
๙.  คนงานทั่วไป 
๑๐.  ยาม 
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 กองคลงั 
   ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล  

๑. ผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)  
๒. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 
๓. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
๔. เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
๕. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 

ประกอบด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจ  
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
๔. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

 กองช่าง 
ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล 

  ๑.  ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 
2.  นายช่างโยธาช านาญงาน 

 

ประกอบด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจ, ทั่วไป  
๑.  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการประปา 

  ๒.  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ 
  ๓.  ผู้ชว่ยนายช่างโยธา 
  ๔.  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัสดุ 
 

 กองการศึกษา 
ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล 
๑.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น) 
๒.  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
๓.  ครู  (คศ.๑) 

 

ประกอบด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจ  
๑.  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๒.  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัสดุ 
๓.  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ 
๔.  คนงานทั่วไป 
๕.  ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก 

 



12 
 

 ในการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ท า
ให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรนั้น 
จะต้องเริ่มจากเช้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงถึงสิ้นสุดในการด ารงต าแหน่งซึ่งพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง ต้องได้รับการประกันคุณภาพอาจแยกได้เป็น 4 องค์ประกอบตามวงจร  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. การพัฒนาข้าราชการ และพนักงานจ้าง  ของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์   จะต้องได้รับการ
พัฒนาเป็นระยะ  ตั้งแต่ได้รับการบรรจุใหม่  ตลอดไปจนถึงช่วงอายุของการรับราชการ ซึ่งการพัฒนาอาจจะ
ท าได้หลายวิธี  เช่น การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาด้วยตนเอง  การศึกษาดูงานเป็นต้น   เทศบาล
จึงต้องสนับสนุนให้มีการพัฒนาและลงทุนทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 
 2.  การประเมินคุณภาพ  จากผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งได้รับการประเมินอย่างยุติธรรม  ในรูปแบบ
คณะกรรมการ  ซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมการประเมินแบบมีส่วนร่วม 
 3.  ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน  จะต้องเป็นไปตามการประเมินผลคุณภาพงาน  ถ้า
หากคุณภาพงานออกมาดี  ควรได้รับผลตอบแทนในทางที่ดี  หากไม่เป็นที่พอใจให้ปรับเปลี่ยนงานที่ถนัดกว่า  
หรือกลับไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 4. การตอบแทนและยกย่อง  เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท่ีจะสร้างขวัญก าลังใจกับข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง  ของเทศบาลฯ  โดยผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ ที่ท าคุณประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม  อาจ
เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติจากผู้บังคับบัญชา  การได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง   
 

ความก้าวหน้า 
ในต าแหน่งหน้าที่ 

 

 

การพัฒนา 
 

การประเมินคุณภาพ
จากผลงาน 

 

การตอบแทน 
และยกย่อง 

 



ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานและบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบ 
 

การเรยีนรู้ระยะสั้น   (Short 
Term Learning) 
 

การสอนงาน (Coaching) 
การฝึกอบรมในขณะท างาน (On the Job Training : OJT) 
โปรแกรมองค์กรพี่เล้ียง (Mentoring Program) 
การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) 
การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) 
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 
การหมุนเวยีนงาน (Job Rotation) 
การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting) 
การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing) 
การท ากจิกรรม (Activity) 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) 
การดูงานนอกสถานที ่(Site Visit) 
การให้ข้อมูลปอ้นกลับ (Feedback) 
การฝึกงานกับผู้เชีย่วชาญ (Counterpart) 
การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง / คู่เปรียบเทียบ (Benchmarking) 
การประชุม / สัมมนา (Meeting / Seminar) 
การให้ทุนการศึกษา (Scholarship) 

บทท่ี 4 
 

หลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา งบประมาณในการ
ด าเนินการพัฒนา และ การติดตามและประเมินผล  

(1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานที่ในการปฏิบัติราชการ  
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

                (6) หลักสูตรการบริหารจัดการองค์กร  

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) 
     เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 
(Development Tools) 

 

การฝึกอบรมในห้องเรียน 
(Classroom Training) 

 

เครื่องมืออื่นๆ  
ที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน                                      
(Non Classroom Training) 

 

กองฝึกอบรมเป็นผูร้ับผดิชอบ 
 ความรู้อยู่ตดิตัวไม่นานประมาณ ๑ 
– ๒ สัปดาห ์
 

การเรยีนรู้ระยะยาว  (Long Term Learning) ได้แก ่
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ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 
 

เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑. การฝึกอบรม   
   (Training) 
 

เน้นการเรียนรู้จากผู้ใต้บังคับบัญชา
หลากหลายกลุ่มงาน/ต าแหน่งงาน 
โดยทุกกองท าหน้าที่ด าเนินการ
จัดการอบรม 

๑. ปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อที่ต้องพัฒนา
ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒.  พัฒนาความสามารถท่ีเป็นจุดแข็งของ
บุคลากรให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

๓. เตรียมความพร้อมส าหรับต าแหน่งงาน
ที่สูงขึ้น ท าให้ผู้บังคับบัญชาและ
บุคลากรเกิดความมั่นใจว่าจะสามารถ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเมื่อ
ได้รับการเลื่อนต าแหน่งงานในอนาคต 

๔. ใช้เป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาว
เด่น (Talented People) หรือผู้สืบ
ทอดต าแหน่งงาน (Successors) ที่จะ
ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งงานระดับบริหาร
ต่อไป 

๒. การสอนงาน  
   (Coaching) 
 

เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่
จ าเป็นจะต้องอยู่ในภาคสนาม
เท่านั้น อาจจะเป็นการสอนงานนอก
ภาคสนาม โดยส่วนใหญ่หัวหน้างาน
โดยตรงจะท าหน้าที่สอนงานให้กับ
บุคลากร 

1. เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน   
    ผู้สอนชี้ให้เห็นแนวทางแก้ไข และให้

บุคลากรคิดแก้ไขปัญหาต่อเอง 
2. เพ่ือพัฒนาอาชีพเป็นการเตรียมให้

พร้อมก่อนที่จะเลื่อนต าแหน่ง ผู้สอน
ต้องทบทวนผลงาน ความสามารถที่มี
อยู่ และก าหนดเป้าหมายในการสอน
งาน  โดยเน้นการพัฒนาความสามารถ
ในต าแหน่งที่บุคลากรจะเลื่อนขึ้นไป 

๓. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ผู้สอนจะต้อง
ค้นหาความสามารถท่ีโดดเด่น/ ที่ต้อง
ปรับปรุง และจัดล าดับความส าคัญของ
ความสามารถที่จะต้องพัฒนา หรือ
ต้องการเสริมและพัฒนา 
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๓. การฝึกอบรมในขณะ 
   ท างาน  
  (On the Job Training  
    : OJT) 
 

เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึกปฏิบัติ
จริง โดยมีผู้สอนที่เป็นหัวหน้างานหรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่
ประกบเพ่ืออธิบายและชี้แนะ ซึ่ง
เครื่องมือนี้จะเกิดประโยชน์ได้ถ้าใช้คู่กับ
การสอนงาน 

ใช้ส าหรับบุคลากรใหม่ที่เพ่ิงเข้ามา
ท างาน สับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อน
ต าแหน่ง มีการปรับปรุงงานหรือต้อง
อธิบายงานใหม่ ๆ เพ่ือสอนให้บุคลากร
ทราบและเรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการ
ปฏิบัติงาน (Work Instruction) คู่มือ
การท างาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน (Rules & 
Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เพ่ือให้บุคลากรสามารถท างานตามที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๔. โปรแกรมองค์กร 
พ่ีเลี้ยง   
(Mentoring Program) 
 

เน้นพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนภายในองค์การ 
องค์การบางแห่งเรียก Buddy Program  
ซึ่งบุคลากรจะมีพ่ีเลี้ยงที่ได้รับคัดเลือกให้
ดูแลเอาใจใส่ และพูดคุยกับบุคลากร
อย่างไม่เป็นทางการ 

๑. เพ่ือดูแลและรักษาบุคลากรใหม่ให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทุกคนใน
องค์การได้อย่างมีความสุข สามารถ
ปรับตัวเข้ากับองค์การ   เพ่ือน
ร่วมงาน และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานทีแ่ตกต่างจากองค์การเดิมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพ่ีเลี้ยงท า
หน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ 
ความคุ้นเคย และบรรยากาศที่ดีใน
การท างาน รวมทั้งเป็นแบบอย่าง 
(Role Model) ที่ดีให้แก่บุคลากร
ใหม่ 

๒. เพ่ือช่วยบุคลากรที่ก าลังจะปรับ
ต าแหน่งให้เติบโตขึ้นในองค์การ พี่
เลี้ยงจะท าหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการท างานรวมถึงข้อ
ควรระวังและความขัดแย้งที่อาจ
เกิดข้ึนจากงานใหม่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๕.  การเพ่ิมคุณค่าในงาน 
     (Job Enrichment) 
 

เน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรือท้า
ทายมากขึ้น ต้องใช้ความคิดริเริ่ม การ
คิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผนงาน
มากกว่าเดิมที่เคยปฏิบัติ 

๑.  Renewal – การท าให้เกิดความแปลก
ใหม่ ไม่ให้บุคลากรเกิดความเบื่อ
หน่าย โดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
งาน บุคคลที่จะต้องติดต่อ
ประสานงานด้วย เปลี่ยนมุมมองหรือ
ความคิดจากงานเดิม 

๒.  Exploration – การพัฒนาและการ
แสวงหาทักษะความช านาญมากข้ึน 
พัฒนาสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นจากการ
ท างานใหม่ ๆ 

๓.  Specialization – การช านาญในงาน
เป็นพิเศษ ก่อให้เกิดความสามารถใน
การบริหารจัดการงานนั้นที่ลึกข้ึน 
ยากและท้าทายมากขึ้น 

๖. การเพ่ิมปริมาณงาน  
   (Job Enlargement) 
 

เน้นการมอบหมายงานที่มากขึ้น เป็น
งานที่มีข้ันตอนงานคล้ายกับงานเดิมที่
เคยปฏิบัติหรืออาจจะเป็นงานที่
แตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติ แต่งานที่
ได้รับมอบหมายไม่ยากหรือไม่ต้องใช้
ความคิดเชิงวิเคราะห์มากนัก 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะการท างานให้กับ
บุคลากรโดยเฉพาะทักษะในด้านการ
บริหารจัดการ (Managerial 
Competency) ที่เพ่ิมข้ึนจากการ
บริหารงานที่มีปริมาณท่ีมากขึ้นกว่าเดิมที่
เคยปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะการวางแผนงาน 
ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการแก้ไข
ปัญหาและตัดสินใจ การบริหารทีมงาน 
การสอนและการพัฒนาทีมงาน (เหมาะ
ส าหรับบุคลากรที่ท างานเดิม ๆ   ซ้ า ๆ มา
เป็นระยะเวลานาน) 

๗.  การมอบหมาย 
     โครงการ   
    (Project   
    Assignment) 
 

เน้นการมอบหมายให้บุคลากร
รับผิดชอบโครงการระยะยาว ไม่
สามารถท าให้เสร็จภายในวันหรือสอง
วัน เป็นโครงการพิเศษท่ีบุคลากร
จะต้องแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือ
เป็นโครงการที่เพ่ิมขึ้นจากงานประจ าที่
รับผิดชอบ 

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาจุด
แข็งและจุดอ่อนของบุคลากรจากโครงการ
ที่มอบหมายให้บุคลากรไปปฏิบัติ เป็น
เครื่องมือในการฝึกทักษะในการท างาน 
(Skill-based) โดยเฉพาะทักษะเฉพาะ
ด้านที่เก่ียวข้องในงานนั้น บางองค์การ
น ามาใช้ในการเลื่อนระดับต าแหน่งงาน 
การคัดเลือกหาบุคลากรดาวเด่น และการ
หาผู้สืบทอดทายาทต าแหน่งงาน 
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๘.  การหมุนเวียนงาน  
     (Job Rotation) 
 

เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่ง
ไปยังอีกงานหนึ่ง เพ่ือเรียนรู้งานนั้น 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยส่วนใหญ่
มักใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ความสามารถของผู้บริหารก่อนการ
ปรับต าแหน่ง/ระดับ 

เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้
เกิดการท างานที่หลากหลายด้าน เป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากรให้
เรียนรู้งานมากขึ้น จึงเหมาะส าหรับ
บุคลากรที่เตรียมความพร้อมในการ
รับผิดชอบงานที่สูงขึ้น หรือเป็นกลุ่มคนที่
มีผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High 
Performance and High Potential) 

๙.  การให้ค าปรึกษา 
     แนะน า    
     (Consulting) 
 

เน้นการให้ค าปรึกษาแนะน าเมื่อ
บุคลากรมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่
รับผิดชอบ หัวหน้างานจะต้องท า
หน้าที่ให้แนวทาง เคล็ดลับ และวิธีการ
เพ่ือให้บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนนั้นได้ 

เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
บุคลากรด้วยการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึน
ในการท างาน และน ามาก าหนดแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาจะต้องน าเสนอแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเพ่ือให้
บุคลากรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนกับตนเองได้ มี ๓ ลักษณะ ได้แก่  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร 
- การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
- การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะ
และความรู้ต่างๆ 

๑๐. การติดตาม/สังเกต  
      (Job Shadowing) 
 

เน้นการเรียนรู้งานจากการเลียนแบบ 
และการติดตามหัวหน้างานหรือผู้รู้ใน
งานนั้น ๆ เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้
เวลามากนักในการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร เนื่องจาก
บุคลากรจะต้องท าหน้าที่สังเกตติดตาม
พฤติกรรมของหัวหน้างาน 

เพ่ือให้บุคลากรได้เห็นสภาพแวดล้อม 
ทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างาน 
ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ การจัดการงานที่
เกิดข้ึนจริง รวมถึงการแสดงออกและ
ทัศนคติของแม่แบบหรือ Role Model 
ภายในระยะเวลาสั้น ๆ (Shot-term 
Experienced) ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งวันไป
จนถึงเป็นเดือนหรือเป็นปี  มักใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) 
หรือการพัฒนาคนเก่ง หรือให้บุคลากร
ทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการท างานของผู้อื่นเพ่ือ
น ามาปรับปรุงการท างานของตนเองให้ดี
ขึ้น หรือใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพของบุคลากร (Career Path) 
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑๑.  การท ากิจกรรม  
        (Activity) 
 

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น 
ไม่ต้องมีระยะเวลาหรือขั้นตอนการ
ด าเนินงานมากนัก ความส าเร็จของ
เครื่องมือดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบ
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

เพ่ือให้บุคลากรเกิดความร่วมมือสามัคคี
กัน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
มุมมองซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงช่วยสร้าง
บรรยากาศและสร้างขวัญก าลังใจที่ดีใน
การท างาน ท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึก
สนุกสนานในระหว่างวันท างาน อัน
ส่งผลให้ผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงาน
เพ่ิมสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

๑๒.  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
       (Self Learning) 
 

เน้นการฝึกฝนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจาก
แหล่ง/ ช่องทาง การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 
อ่านหนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก 
Work Instruction หรือ ค้นคว้าข้อมูล
ผ่าน Internet หรือเรียนรู้จาก e-
Learning หรือ สอบถามผู้รู้ เป็นต้น 

เพ่ือให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยไม่
จ าเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน
เท่านั้น บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาส
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางการ
เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ที่ต้องการได้ วิธีนี้
เหมาะกับบุคลากรที่ชอบเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Self 
Development) โดยเฉพาะกับบุคลากร
ที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพ
ในการท างานสูง (Talented People) 
 

๑๓.  การเป็นวิทยากร  
       ภายใน  
       (Internal Trainer) 
 

เน้นการสร้างบุคลากรที่มี
ความสามารถในการถ่ายทอด รักการ
สอนและมีความรู้ในเรื่องที่จะสอน โดย
มอบหมายให้บุคคลเหล่านี้เป็น
วิทยากรภายในองค์การท าหน้าที่จัด
อบรมให้ กับบุคลากรในหน่วยงาน 
ต่าง ๆ 

เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ช่วยให้
บุคลากรได้แสดงผลงานจากการเป็น
วิทยากรภายในให้กับบุคลากรภายใน
องค์การ วิธีนี้เหมาะส าหรับบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญหรือรอบรู้ในงานที่
รับผิดชอบ มีความช านาญในงานเป็น
อย่างมาก เช่น หัวหน้างาน หรือ
ผู้บริหาร 
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑๔. การดูงานนอก   
      สถานที ่ 
      (Site Visit) 
 

เน้นการดูระบบและขั้นตอนงานจาก
องค์การที่เป็นตัวอย่าง (Best 
Practice) ในเรื่องที่ต้องการดูงาน 
เพ่ือให้บุคลากรเห็นแนวคิด และหลัก
ปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จ อัน
น าไปสู่การปรับใช้ในองค์การต่อไป 

เพ่ือให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ ๆ 
การได้เห็นรูปแบบการท างานที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ หรือได้เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ที่ดี
จากองค์การภายนอก มาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานให้ดีขึ้น วิธีนี้
เหมาะกับบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้น
ไป  

๑๕. การให้ข้อมูล 
      ป้อนกลับ   
      (Feedback) 
 

เน้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และแจ้งผลหรือให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
บุคลากร เพื่อให้บุคลากรปรับปรุง 
พัฒนาประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการท างาน 

เพ่ือรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การท างานหรือเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นของ
ตัวบุคคลหรือกลุ่มคน มี ๓ รูปแบบ คือ 
- แบบแจ้งและชักจูง (Tell and Sell) 
- แบบแจ้งและรับฟัง (Tell and Listen) 
- แบบร่วมแก้ปัญหา (Problem Solving) 

๑๖. การฝึกงานกับ 
      ผู้เชี่ยวชาญ  
      (Counterpart) 
 

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้น เป็นการ
ฝึกงานภายนอกสถานที่หรือการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาฝึกงานกับ
บุคลากรภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด 

เพ่ือให้บุคลากรในระดับผู้จัดการ หัวหน้า
งาน และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ภายในระยะเวลาที่จ ากัด เพ่ือให้
น าความรู้ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญมา
ถ่ายทอดให้กับบุคลากรคนอ่ืน ๆ ใน
องค์กรต่อไป 

๑๗. การเปรียบเทียบ 
      กับคู่แข่ง/  
      คู่เปรียบเทียบ    
      (Benchmarking) 
 

เน้นการน าตัวอย่างของขั้นตอนหรือ
ระบบงานจากองค์การอ่ืนที่เป็น
ตัวอย่าง (Best Practice) มา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้ันตอนหรือ
ระบบงานปัจจุบัน เพ่ือกระตุ้นจูงใจ
บุคลากรให้เห็นถึงสถานะของ
หน่วยงานเทียบกับองค์การที่เป็น 
Best Practice 

เพ่ือหาวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ดีที่สุด หรือ
ได้เทียบเท่า หรือดีกว่า เหมาะกับบุคลากร
ระดับหัวหน้างาน หรือบุคลากรที่มีผลงาน
ดีและมีศักยภาพสูง ที่มีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้และปรับปรุงผลงานและ
ความสามารถของตนเองให้เป็นไปตาม
หรือสูงกว่ามาตรฐานของคู่แข่งภายในหรือ
ภายนอกหน่วยงานและองค์การ 

๑๘. การประชุม/ สัมมนา  
     (Meeting/ Seminar) 
 

เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ
ทีมงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
มุมมองที่หลากหลาย ผู้น าการ
ประชุม/สัมมนาจึงมีบทบาทส าคัญ
มากในการกระตุ้นจูงใจให้ผู้เข้าร่วม
ประชุม/สัมมนาน าเสนอความคิดเห็น
ร่วมกัน 

เพ่ือให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ 
จากผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
เป็นการเรียนรู้จากการรับฟังแนวคิดหรือ
ผลงานใหม่ ๆ รวมถึงการหารือหรือระดม
ความคิดเห็นกันในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง 
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑๙. การส่งเสริมการศึกษา  
 

เน้นการส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ ประสบการณ์มากขึ้น
จากอาจารย์ผู้สอน รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายกับผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งบุคคลที่
ได้รับทุนจะต้องใช้เวลาการท างานหรือ
เวลาส่วนตัวในการขอรับทุนจาก
องค์การ 

เพ่ือให้บุคลากรได้ใช้ช่วงเวลาท างาน
ปกติ หรือนอกเวลาท างานในการศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น โดย
ศึกษาต่อในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อ
การท างานปัจจุบันของบุคลากร หรือ
การท างานในอนาคต หรือเป็นประโยชน์
ต่อการเลื่อนระดับหรือต าแหน่งงานที่
สูงขึ้นต่อไปในอนาคต 



2๑ 
แผนพัฒนาบุคลากร 

เทศบาลต าบลเมืองจันทร ์  อ าเภอเมืองจันทร์    จงัหวัดศรีสะเกษ 
ประจ าปีงบประมาณ  25๖๑-๒๕๖๓  

**************************************** 

ที ่ โครงการ/หลกัสูตการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย

คน 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การด าเนนิงาน การตดิตาม 

การประเมินผล  ๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

1 ประชุมประจ าเดือนผู้บริหารและพนกังาน 
เทศบาล,พนักงานจ้าง 

พนักงานเทศบาล,พนักงานจา้งยังเข้าใจ
ระเบียบและการปฏบิัติไม่ชัดเจน 

ซักซ้อมการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผา่นมา
และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

4๗ ประชุม             -  √ 
 

√ 
 

√ 
 

ติดตามการท างานที่ผ่านมา 

2 อบรมบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดโดยสถาบันบุคลากรท้องถิ่น 
 
- อบรมหลักสูตรปลัดเทศบาล 
 
- อบรมหลักสูตรรองปลัดเทศบาล 
 
- อบรมหลักสูตรผู้อ านวยการกองคลัง 
 
- อบรมหลักสูตรผู้อ านวยการกองช่าง 
 
- อบรมหลักสูตรผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 
- อบรมหลักสูตรหัวหนา้ส านักปลัด 
 
- อบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
 
- อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายฯ 

  
 
 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 

 
 
 
- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหนา้ที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหนา้ที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหนา้ที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหนา้ที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหนา้ที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหนา้ที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหนา้ที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหนา้ที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
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๒2 
แผนพัฒนาบุคลากร 

เทศบาลต าบลเมืองจันทร ์  อ าเภอเมืองจันทร์    จงัหวัดศรีสะเกษ 
ประจ าปีงบประมาณ  25๖๑-๒๕๖๓  

**************************************** 
 

ที ่ โครงการ/หลกัสูตการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย

คน 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การด าเนนิงาน การตดิตาม 

การประเมินผล 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

 - อบรมหลกัสูตรนักวิชาการศึกษา 
 
- อบรมหลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป 
 
- อบรมหลักสูตรนักประชาสัมพันธ ์
 
- อบรมหลกัสูตรนักวิชาการสาธารณสุข 
 
- อบรมหลกัสูตรนักวิชาการคลัง 
 
- อบรมหลกัสูตรเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
 
- อบรมหลักสูตร จพง. การเงินและบัญชี 
 
- อบรมหลักสูตรนายชา่งโยธา 
 
- อบรมหลักสูตร  จพง. ธุรการ 
 
- อบรมหลักสูตร  จพง.จัดเก็บรายได ้

- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 
- เปน็การเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 

เพื่อให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบัติหนา้ที่,
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
-  เพือ่เสริมสร้างความรู้ในงานนักจัดการงาน
ทั่วไปของพนักงานเทศบาล 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน
ประชาสัมพันธข์องพนักงานเทศบาล 
-  เพือ่เสริมสร้างความรู้ในด้านงาน
สาธารณสุขของพนกังานเทศบาล 
-  เพือ่เสริมสร้างความรู้ในด้านงานคลังของ
พนักงานเทศบาล 
-  เพือ่เสริมสร้างความรู้ในด้านงานปอ้งกัน
และสาธารณภัยของพนักงานเทศบาล 
-  เพือ่เสริมสร้างความรู้ในด้านงานการเงิน
และบัญชีของพนกังานเทศบาล 
-  เพือ่เสริมสร้างความรู้ในด้านงานกอ่สร้าง
ของพนักงานเทศบาล 
-  เพือ่เสริมสร้างความรู้ในด้านงานธุรการ
ของพนักงานเทศบาล 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานจัดเก็บ
รายได้ของพนักงานเทศบาล 
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๒๓ 
แผนพัฒนาบุคลากร 

เทศบาลต าบลเมืองจันทร ์  อ าเภอเมืองจันทร์    จงัหวัดศรีสะเกษ 
ประจ าปีงบประมาณ  25๖๑-๒๕๖๓  

**************************************** 

ที ่ โครงการ/หลกัสูตการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย

คน 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การด าเนนิงาน การตดิตาม 

การประเมินผล 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

 - อบรมหลักสูตร  จพง.พัสด ุ
 
- อบรมพนักงานครูเทศบาล 
 
- อบรมผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 

- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 

-  เพือ่เสริมสร้างความรู้ในด้านงานพัสดขุอง
พนักงานเทศบาล 
-  เพือ่เสริมสร้างความรู้ในด้านงานครูของ
พนักงานเทศบาล 
-  เพือ่เสริมสร้างความรู้ในด้านงานครูของ
พนักงานเทศบาล 
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3 ประชุมประจ าเดือนภายในกอง - เป็นก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าเดือน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในการปฏบิัติงานองพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง 

๕๗ การฝึกอบรม - √ 
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ทดสอบตามแบบทีก่ าหนด 
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 อบรมบุคลากรที่จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหนว่ยงานอืน่ 
- อบรมหลกัสูตรคอมพิวเตอรร์ะบบต่าง ๆ 
 
- อบรมหลกัสูตรการด าเนินการทางวินัยพนกังานสว่น
ท้องถิ่น 
- อบรมหลกัสูตรควบคุมภายใน 
 
 
- อบรมมาตรฐานศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ (ขั้นพืน้ฐาน) ของ 
อปท. 
- อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดแูลเดก็ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ของ 
อปท 

 
 
-  เป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบัต ิ
หน้าที่ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจา้ง 
-  เป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบัต ิ
หน้าที่ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจา้ง 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าทีใ่น
การควบคุมภายในของพนกังานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง 
-  เป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบัต ิ
หน้าที่ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจา้ง 
-  เป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

 
 
- เพื่อเสรมิสร้างความรู้ในด้านการพัฒนางานของ
พนักงานเทศบาล 
-  เพือ่เสรมิสร้างความรู้ในด้านวินัยของพนกังาน
เทศบาล 
- เพื่อเสรมิสร้างความรู้ในด้านการควบคุมภายใน
งานของพนกังานเทศบาล 
 
- เพื่อเสรมิสร้างความรู้ในด้านมาตรฐานศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ของ อปท. 
- เพื่อเสรมิสร้างความรู้ในด้านการผู้ดูแลเดก็ของ
พนักงานเทศบาล 
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๒๔ 
แผนพัฒนาบุคลากร 

เทศบาลต าบลเมืองจันทร ์  อ าเภอเมืองจันทร์    จงัหวัดศรีสะเกษ 
ประจ าปีงบประมาณ  25๖๑-๒๕๖๓  

**************************************** 

ที ่ โครงการ/หลกัสูตการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย

คน 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การด าเนนิงาน 

การตดิตาม 
การประเมินผล 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

 - อบรมหลกัสูตรก าหนดราคากลางและควบคุมงาน
ก่อสร้างของ สตง. 
- อบรมหลกัสูตรแผนอัตราก าลัง 
 
- อบรมหลักสูตรด้านสาธารณสุข 
 
- อบรมหลกัสูตรด้านสาธารณสุข 
 
- อบรมหลกัสูตรด้านการเกษตร 
 
- อบรมหลกัสูตรด้านกิจการสภา 
 
- อบรมหลกัสูตรด้านงบประมาณ 
 
- อบรมหลกัสูตรด้านงานสารบรรณ 
 
- อบรมหลกัสูตรด้านงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
- อบรมหลกัสูตรด้านงานพัสด ุ

- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนกังานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

- เพื่อเสรมิสร้างความรู้ในด้านก าหนดราคากลาง
และควบคุมงานกอ่สร้างของ เทศบาล 
- เพื่อเสรมิสร้างความรู้ในด้านแผนอัตราก าลัง
ของพนกังานเทศบาลต าบลและพนักงานจ้าง 
- เพื่อเสรมิสร้างความรู้ในด้านสาธารณสุขของ
พนักงานเทศบาลต าบลและพนักงานจ้าง 
- เพื่อเสรมิสร้างความรู้ในด้านสาธารณสุขของ
พนักงานเทศบาลต าบลและพนักงานจ้าง 
- เพื่อเสรมิสร้างความรู้ในด้านการเกษตรของ
พนักงานเทศบาลต าบลและพนักงานจ้าง 
- เพื่อเสรมิสร้างความรู้ในด้านกิจการสภาของ
พนักงานเทศบาลต าบลและพนักงานจ้าง 
- เพื่อเสรมิสร้างความรู้ในด้านงบประมาณของ
พนักงานเทศบาลต าบลและพนักงานจ้าง 
- เพื่อเสรมิสร้างความรู้ในด้านงานสารบรรณของ
พนักงานเทศบาลต าบลและพนักงานจ้าง 
- เพื่อเสรมิสร้างความรู้ในด้านงานสารบรรณของ
พนักงานเทศบาลต าบลและพนักงานจ้าง 
-- เพื่อเสรมิสร้างความรู้ในด้านงานพัสดขุอง
พนักงานเทศบาลต าบลและพนักงานจ้าง 
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ทดสอบตามแบบทีก่ าหนด 
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ทดสอบตามแบบทีก่ าหนด 
 
ทดสอบตามแบบทีก่ าหนด 

5   - การปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ -  เป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนกังานเทศบาล 

-  เพือ่เสรมิสร้างความรู้ในด้านการท างานของ
พนักงานเทศบาล 

บุคลากร
ใหม่ 

การปฐมนเิทศ
งานโดย

ผู้บังคับบัญชา 

- √ √ √ ทดสอบตามแบบทีก่ าหนด 



2๕ 
แผนพัฒนาบุคลากร 

เทศบาลต าบลเมืองจันทร ์  อ าเภอเมืองจันทร์    จงัหวัดศรีสะเกษ 
ประจ าปีงบประมาณ  25๖๑-๒๕๖๓ 
********************************** 

 

ที ่ โครงการ/หลกัสูตการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย

คน 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การด าเนนิงาน การตดิตาม 

การประเมินผล 
2561 2562 2563 

6 -  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด 
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 

-  เป็นพัฒนาความรู้และประสิทธภิาพใน
การปฏิบัตหิน้าที่ของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจา้ง 

-  เพื่อพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนกังานเทศบาล 

๕๗ การฝึกอบรม ๒0,000 √ √ √ ทดสอบตามแบบทีก่ าหนด 

๗ - โครงการอื่น ๆ ที่สามารถก าหนดภายหลังตาม
ความจ าเป็นและสถานการณ์ 

-  เป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ 
ประสบการณ์และขีดความสมารถในการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

- เพื่อเพิ่มพูนทกัษะ ความรู้ประสบการณ์
และขีดความสมารถในการปฏิบัติงานทีสู่งขึ้น
ของพนักงานเทศบาล 

๕๗  เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละหลักสูตร
หรือโครงการ 
 

√ √ √ ทดสอบตามแบบทีก่ าหนด 

 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี ๕ 
 

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล  
รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง 

ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 
1 ความรู้ในด้านบัญชี ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้าน

บัญชี รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี  ตลอดจน
การพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านบัญชีให้มีประสิทธิภาพ  

2 ความรู้ในการเป็นผู้
ตรวจสอบ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนของการเป็นผู้
ตรวจสอบ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้
ตรวจสอบ  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการตรวจสอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3 ความรู้ในด้าน
งบประมาณ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้าน
งบประมาณ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับงาน
งบประมาณ  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ  

4 ความรู้ในด้านการเงิน ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้าน
การเงิน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับงานการเงิน  
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ  

5 ความรู้ในด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับงาน HRD  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านHRD 
ให้มีประสิทธิภาพ  

6 ความรู้ในงานด้านระบบ
สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน
บุคคล 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวกับงานบุคคล (HRIS) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน HRIS ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงการท างานด้าน HRIS 

7 ความรู้ในด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับงาน HRM  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้าน HRM 
ให้มีประสิทธิภาพ  

8 ความรู้ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
งาน IT   ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้าน IT ให้มปีระสิทธิภาพ  

9 ความรู้ในด้านการ
ตรวจสอบภายใน 

ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการท างานในด้านการตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพ  



2๗ 
รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง 

ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 
10 ความรู้ในด้านกฎหมาย ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบข้อบังคับ และมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กฎหมาย  รวมทั้งการตอบข้อซักถามและให้ค าปรึกษาแนะน าในประเด็นต่าง ๆ  โดย
อ้างอิงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้  

11 ความรู้ในด้านจัดซื้อ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานใน
ด้านงานจัดซื้อ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงาน
จัดซื้อ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านจัดซื้อให้มี
ประสิทธิภาพ  

13 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/
ข้อบังคับของทางราชการ 

ความเข้าใจในระเบียบ ค าสั่ง ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถตอบข้อ
ซักถามและให้ค าแนะน ากับผู้อ่ืนเกี่ยวกับระเบียบ ค าสั่ง และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนตรงประเด็น  

16 การให้ค าปรึกษา ความเข้าใจในความต้องการหรือความคาดหวัง และปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้อ่ืน รวมถึง
การให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้อ่ืนถึงแนวทางหรือทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

19 การแก้ไขปัญหาตัดสินใจ การสามารถประเมินสถานการณ์ คาดคะเนและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนการมองการณ์ไกลก่อนการตัดสินใจใด ๆ เพื่อให้การตัดสินใจและการแก้ไข
ปัญหาได้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นไปอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

20 ความเป็นผู้น า  
 

ความรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นของทีมงาน และน าเสนอความคิดเห็นของตนแก่
สมาชิกในทีม รวมทั้งกระตุ้นให้ทีมงานแสดงออกถึงความเป็นผู้น าและพร้อมที่จะ
น าเสนอความคิดเห็นของตนแก่สมาชิกในทีม   

24  ทักษะการสอนงานและ 
พัฒนางาน 
 (Coaching  
Development Skills) 

การก าหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการจากการสอนงาน รวมทั้ง
สอนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอนงานที่ก าหนดขึ้นโดยพิจารณาจากความ
แตกต่างของผู้ถูกสอนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเทคนิคการ
สอนงานใหม่ๆ ให้เหมาะสมและบรรลุผลส าเร็จของงานรวมทั้งพัฒนาความรู้และ
ทักษะการท างานของตนเองและผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง 

25 ทักษะในการน าเสนองาน ความสามารถในการน าเสนอข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับกลุ่มผู้ฟังในระดับที่
แตกต่างกัน รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้สื่อ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เพ่ือประกอบการน าเสนองานได้อย่างเหมาะสม 

26 การบริหารทรัพยากร การวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่และการคาดการณ์ถึงทรัพยากรที่จ าเป็นจะต้อง
น ามาใช้ในกิจกรรม หรือโครงการที่ก าหนดขึ้น โดยการวางแผนเพื่อจัดสรรและใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

27 ทักษะในการค านวณ ความรู้และความเข้าใจในวิธีการและข้ันตอนการค านวณข้อมูล รวมทั้งความสามารถ
ในการค านวณและวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นประเด็นย่อย ๆ ตลอดจนการน าข้อมูลที่
ค านวณได้มาใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์และหาแนวทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาต่อไปได้ 



2๘ 
รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง 

ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 
2๘ ความสามารถในการใช้

คอมพิวเตอร์ 
ความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ และการสร้างรูปแบบ
ของแบบฟอร์ม เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ได้ รวมถึงการดึงฐานข้อมูลจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานอ่ืน ๆ ต่อไปได้ 

๒๙ การบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล 

ความสามารถในการออกแบบระบบหรือฟังก์ชั่นงานใหม่ ๆ โดยการดึงฐานข้อมูลที่มี
อยู่มาใช้เพ่ือจัดท าเอกสารหรือรายงานในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามความต้องการ
ของผู้อ่ืนได้  

๓๐ การบริหารจัดการรายงาน
และเอกสาร 

ความสามารถในการจัดเตรียมและจัดท าเอกสารและรายงานต่าง ๆ รวมทั้งการน าโป
รแองค์กรคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดท าและจัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและ
รายงานต่าง ๆ ได้ 

3๑ ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

ความเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด 
อ่าน และเขียน) เพ่ือการติดต่อสื่อสารและการโต้ตอบทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3๒ การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ การจัดหาและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ / เครื่องมือประเภทต่าง ๆ ได้ รวมถึง
ความสามารถในการใช้  การบ ารุงรักษา และการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้จาก
การใช้อุปกรณ์ / เครื่องมือต่าง ๆ   

3๓ ทักษะในด้านการเงิน การคาดการณ์และบริหารการเงินของหน่วยงานหรือทีมงาน รวมถึงการควบคุมดูแล
การใช้เงินให้เกิดประโยชน์และเป็นตามงบประมาณที่จัดสรรไว้ 

34 การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล 

 การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวมหรือค้นหาข้อมูล 
รวมทั้งการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการค้นหาและจัดเก็บ
ข้อมูล  ตลอดจนการวิเคราะห์หาข้อสรุปจากข้อมูลที่รวบรวมได้อย่างเป็นระบบ 

35 การสัมภาษณ์เพ่ือการ
คัดเลือก 

 การก าหนดความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับต าแหน่งงานนั้น รวมทั้งการบริหารและควบคุมงบประมาณที่ใช้ในการ
คัดเลือกผู้สมัครแต่ละครั้ง 

36 ทักษะในการใช้ภาษา ความสามารถในการเลือกใช้ค าพูดและส านวนภาษาในการน าเสนองานให้เหมาะสม
กับเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้ศัพท์เทคนิคท่ี
เกี่ยวข้องกับสายงานของตนและสายอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

3๗ การบริหารงานส านักงาน/
ธุรการ 

ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม เก็บและบ ารุงรักษาข้อมูล เอกสาร และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนความต้องการขององค์กรและหน่วยงาน
ได้ 

3๘ การบริหารโครงการ  การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ  
รวมทั้งการน าแผนปฏิบัติการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ (Implementation Plan)  
ตลอดจนการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 

๓๙ การวิเคราะห์ทางสถิติ ความสามารถในการก าหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ รวมทั้งสามารถน าสถิติที่เหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้  



2๙ 
รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง 

ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 
4๐ ทักษะด้านชุมชนสัมพันธ์ 

 
การวางแผนและก าหนดขั้นตอนการพัฒนาโครงการ เพ่ือก่อให้เกิดสังคมภายใน
โครงการที่มีความอบอุ่น เข็มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนดูแลในเรื่องความ
ปลอดภัยและความเรียบร้อยให้สอดคล้องต่อสภาวการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
พร้อมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์การกับ
สมาชิกโครงการเป็นอย่างดี 

4๑ ทักษะการบริหารงาน
จัดซื้อ 

การอธิบายได้ถึงแนวคิด หลักการ และข้ันตอนการท างานในด้านงานจัดซื้อ รวมทั้ง
การบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อให้มีความถูกต้องทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ 
ราคา ระยะเวลา และแหล่งผู้ขาย ตลอดจนการปรับปรุงขั้นตอนงานจัดซื้อให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

4๒ ทักษะการติดต่อ
ประสานงาน 

การติดต่อเพ่ือรับและส่งข้อมูล ข่าวสาร หรืองานกับผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานได้ถูกต้องครบถ้วนทันตามเวลาที่ก าหนด รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และให้ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนถึงเทคนิคหรือวิธีการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4๓ ทักษะด้านเลขานุการ ความสามารถในการจัดพิมพ์เอกสาร จดหมายโต้ตอบ  อ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้บริหารขององค์การและผู้มาติดต่องาน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
บริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรื่น  

4๔ ความละเอียดรอบคอบ ความสามารถในการวางแผนงาน และการวิเคราะห์ถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะ
เกิดข้ึนไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลและ
รายละเอียดต่าง ๆ ทั้งของตนเองและผู้อื่นได้ 

๔๕ มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับบุคคลต่าง ๆ ทั้ง
จากภายในและภายนอกองค์การ เพื่อเป้าหมายในการท างานร่วมกันและเพ่ือ
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานและองค์การ 

๔๖ การควบคุมอารมณ์และ
บุคลิกภาพ 

ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพที่แสดงออก
ได้อย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของผู้อื่นได้ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่
แตกต่างกันไป 

๔๗ ความคิดสร้างสรรค์  
 

การน าเสนอความคิดริเริ่มเพ่ือสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ  ซึ่งน าไปสู่การออกแบบผลงาน
ที่มีความแปลกใหม่ ทันยุคสมัยเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและการขาย รวมถึง
การส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์การ 

๔๘ ความคิดเชิงกลยุทธ์ ความเข้าใจในทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์การ พร้อมทั้ง
ความสามารถในการวางแผนการด าเนินงาน และด าเนินงานให้สอดคล้องและรองรับ
กับกลยุทธ์ทั้งของหน่วยงานและองค์การ 

๔๙ ความคิดเชิงวิเคราะห์  
 

ความเข้าใจในการก าหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ หรือปัญหาที่เกิดข้ึน 
รวมทั้งมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห์ และแยกแยะแจกแจงข้อมูลออกเป็น
ปัจจัยย่อย ๆ เช่น สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ และผู้ที่เก่ียวข้อง เป็น
ต้น ได้อย่างเป็นระบบ 



๓๐ 
รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง 

ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 
5๐ การเรียนรู้และพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 
การตื่นตัวต่อการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีความรู้และ
เพ่ิมขีดความสามารถให้แก่ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
 

5๑ จิตส านึกด้านบริการ การให้ความส าคัญกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก โดยตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่ดี 
 
 

5๒ ความน่าเชื่อถือได้ ความสามารถในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จ รวมทั้ง
ความสามารถในการตรวจสอบ สืบค้น และค้นหาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ 
เพ่ือที่จะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรงประเด็นแก่ผู้อ่ืนทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ 

5๓ จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพและความ
ปลอดภัย 

การตระหนักในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน โดย
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีการที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

การติดตามและประเมินผล  
  จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จ ความรู้ความสามารถ และ
ผลการปฏิบัติงาน  

การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 20 ธันวาคม  2545 ในการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา ดังนี้  
  1) ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่านการ 
ประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว  
  2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Core Team) 
 


