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แผนการพัฒนาแผนการพัฒนาบุคลากรบุคลากร  33  ปี ปี ((พพ..ศศ..  22556611  --  22556633))  

เทเทศบาลต าบลศบาลต าบลหาดเสี้ยวหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีอ าเภอศรีสัชนาลัยสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย  
 

ส่วนที่ ๑ 
หลักการและเหตุผล 

1. หลักการและเหตุผล 
๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 

  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัว
ในรูปแบบต่างๆ  โดยเฉพาะการเร่งรัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
วิธีการท างาน  เพ่ือแสวงหารูปแบบการท างานใหม่ๆ  ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายใน
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
  “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด 
ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ” 
  “ ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้
เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์
ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้
จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่  จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบ
แผนที่วางไว้  ตั้งแต่อดีต จนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ๆ ตามหลักวิชาการสมัยใหม่
และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า 
ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  ๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
  ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
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  ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่
ตลอดเวลา  มีความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
  ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกัน  เพื่อการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ ” 

๑.๓  ประกาศ ก.ท.จ.สุโขทัย 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับ  การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕45  ข้อ 299 
ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยสามารถจ าแนกได้  5  ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น  ระเบียบกฎหมาย  นโยบายส าคัญของรัฐบาล  สถานที่  โครงสร้างของงานนโยบายต่างๆ  
เป็นต้น 

2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่  ความรู้ความสามารถ
ใน 

การปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น  งานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีด  งานด้านช่าง  
เป็นต้น 
                     3. ด้านการบริหาร ได้แก่  รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
เช่น   ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน  เป็นต้น 

4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี  ส่งเสริมให้สามารถ 
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน  การ
สื่อสารและการสื่อความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

5. ด้านศีลธรรม  คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน 
การปฏิบัติงาน เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  
 
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย           
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕
45  เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลขึ้น  โดยจัดท าให้
สอดคล้องและครอบคลุมถึงพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาล  ตามแผน
อัตราก าลัง ๓ ป ี    (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) ของเทศบาลฯ   
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๑.๔  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 

ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
 

จุดแข็ง (S : Strengths) 
๑.  มีเจ้าหน้าทีแ่ละผูร้ับผดิชอบในแต่ละต าแหน่ง 
     ชดัเจน สามารถปฏิบตัิงานได้สะดวกรวดเร็ว 
     ทนัต่อเหตุการณ ์
 
๒.  มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที ่
     ปฏบิัต ิ
 
๓.  สง่เสรมิให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทนัสมัยอยู่เสมอ  
4. สภาพแวดล้อมเหมาะสมและบรรยากาศด ี
 

จุดอ่อน (W : Weaknesses) 
๑.  การปฏิบัตงิานภายในสว่นราชการและระหว่าง 
     ภาคสว่นราชการยังขาดการขบัเคลื่อนงานแบบ        

บูรณาการรว่มกัน 
    
๒.  เจา้หน้าที่ผู้ปฏบิัตงิานยงัขาดความรู้ เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานทีเ่ป็นระบบและเหมาะสมกบัการ
ปฏิบัติงาน 

๓.  เจา้หน้าที่มคีวามตระหนักในหน้าทีแ่ละความ  
     รบัผิดชอบต่องานที่ปฏบิัติค่อนขา้งนอ้ย 
๔.  ขาดการสร้างวฒันธรรมภายในองค์กร และการ

สร้างคา่นิยมทีด่แีก่ผู้ปฏิบตัิงานในองค์กร  
5.  บุคลากรขาดความกระตือรือลน้ในการเรียนรูแ้ละ

การพัฒนา   
 

โอกาส (O : Opportunities) 
๑.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการ 
     แข่งขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมสง่เสรมิการ    
     ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาบคุลากร 
     ของเทศบาลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี
     สารสนเทศ 
๓.  อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจของ 
     ประเทศ 
๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบตัิงานของ 
     องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 

อุปสรรค (T : Threats) 
๑.  ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบตัิงาน 
 
๒.  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ       

อย่างรวดเร็ว มีผลกระทบตอ่การปฏบิัตงิาน 
 
 
3. การเมอืงระดบัท้องถิ่นมผีลกระทบต่อการ

บริหารงานทรัพยากรบคุคล 
4. เมือ่มีการเปลี่ยนผู้บริหาร ย่อมสง่ผลให้นโยบาย

การบริหารงานบคุคลเปลี่ยนแปลง 
5. การใชร้ะบบอปุถัมภ ์มากกว่าระบบคุณธรรม        

ในการปฏิบัตงิาน 
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๑.๕ ประเด็นที่ต้องพัฒนา 

๑.  พัฒนาด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลภายในส่วนราชการและระหว่างภาคส่วน 
ราชการแบบบูรณาการร่วมกัน 

2.  พัฒนาความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบตัิงานที่เป็นระบบและเหมาะสมกับการปฏบิัตงิาน 
ให้แก่บคุลากร 

3.  มีการสร้างค่านิยมที่ดีใหแ้ก่ผู้ปฏิบตัิงานในองค์กรไดป้ฏิบัต ิตามหลกัมาตรฐานกลาง 
ทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลกูจ้างขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

      4. พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อสรา้งขา้ราชการให ้
เป็นมอือาชีพ 

5. พัฒนากระบวนการท างานพร้อมเน้นให้มีการใช้ระบบสารสนเทศมาใช้งาน 
6. พัฒนาระบบบริการประชาชนใหม้ีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
7. พัฒนาระบบประเมนิผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนกังานจ้าง โด 

เน้นการประเมินค่าผลงานมใิช่มุ่งเนน้ที่ค่าของตวับุคคล 
8.  มีการวางแผนการใชอ้ัตราก าลงัและปรบัอัตราก าลังให้เหมาะสม 
9.  มีการสร้างขวญัก าลงัใจ สร้างแรงจงูใจ โดยปรับระบบเงินเดือนและคา่ตอบแทน 
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ส่วนที่ ๒ 
เป้าหมายการพัฒนา 

 
1. เป้าหมายการพัฒนา 

1) เพื่อให้พนกังานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้มกีารเพิ่มพูนความรู ้ 
ทักษะ ทศันคติ    ที่ด ีมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตัริาชการและบรกิารประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น         

2) เพื่อให้พนกังานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง ได้เสริมสร้างสมรรถภาพ 
ในการท างาน เชน่ หลักการ ทฤษฏีและแนวทางปฏิบตัิเพ่ือปรับปรุงการท างานให้ดกีว่าเดิม 

3) เพื่อเป็นการวางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินการพัฒนาและฝึกอบรมให้กบั 
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล 

4) เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการสื่อสารส าหรับคนในระดับเดียวกันหรือต่างระดับ ให้เกดิ 
การประสานงานและรว่มมอืกันท างานไดด้ีขึน้ 

5) เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บรหิารใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนกังานเทศบาล  
ลูกจา้งประจ าและพนักงานจ้าง ใหม้ีศักยภาพมากยิ่งขึน้ 
 
1.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างได้รับการพัฒนาร้อยละ 85 
 

1.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
พัฒนามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง เป็นรูปธรรม และสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่าง               
มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ส่วนที่ ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา 

 
หลักสูตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3) 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕45  ข้อ 304 ก าหนดหลักสูตร  
ส าหรับการพัฒนาบุคลากร แต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร   
ดังนี้ 

๑. หลักสูตรปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
๒. หลักสูตรรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
๓. หลักสูตรหัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 
๔. หลักสูตรผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) 

  5. หลักสูตรผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) 
  6. หลักสูตรผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่งแวดล้อม(นักบริหารงานสาธารณสุข) 

7.  หลักสูตรผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป) 
  8.  หลักสูตรผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) 

9.  หลักสูตรหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ(นักบริหารงานทั่วไป) 
10.  หลักสูตรหัวหน้าฝ่ายปกครอง(นักบริหารงานทั่วไป ) 
11.  หลักสูตรหัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (นักบริหารงานทั่วไป) 
12.  หลักสูตรหัวหน้าฝ่ายบรหิารการคลัง (นักบริหารงานการคลัง) 
13.  หลักสูตรหัวหน้าฝ่ายจัดเก็บและพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง) 
14.  หลักสูตรหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง) 
15.  หลักสูตรหัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง) 
16.  หลักสูตรหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป) 
17.  หลักสูตรหัวหน้าฝ่ายบรกิารและเผยแพร่วิชาการ(นักบริหารงานทั่วไป)     

  18.  หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
  19.  หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
  20.  หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
  21. หลักสูตรวิศวกรโยธา 
  22.  หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข 
  23. หลักสูตรการบริหารการศึกษา 
  ๒4.  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
  25.  หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  26.  หลักสูตรนายช่างโยธา 
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๒7.  หลักสูตรลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง 
  28.  การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ๒9.  การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
  30.  พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 
  31.  หลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 
  32.  หลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 
  33.  หลักสูตรการบริหารจัดการตลาดท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 
  34.  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  35.  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  36.  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  37.  หลักสูตรด้านการบริหารต่าง ๆ  
  38.  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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ส่วนที่  ๔  วธิีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 
แผนพัฒนาบุคลากร  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) 
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรสีัชนาลัย จงัหวัดสุโขทัย 

 
1.1 วิธีการพัฒนา 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕45  ข้อ 305  ก าหนด
วิธีการพัฒนาบุคลากร  ให้เทศบาลด าเนินการเอง หรืออาจมอบหมาย ส านักงาน ก.ท. ส านักงาน ก.ท.จ. 
หรือผู้เหมาะสมด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก.ท. ส านักงาน ก.ท.จ. ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม ดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศ 
2. การฝึกอบรม 
3. การศกึษา หรือดูงาน 
4. การประชมุเชิงปฏิบัตกิาร หรือการสัมมนา 
5. การสอนงาน การใหค้ าปรึกษาหรือวิธกีารอืน่ที่เหมาะสม 
ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดใหเ้หมาะสมกับกลุม่เปา้หมาย      

ที่เข้ารบัการพัฒนา วิธีการพฒันา และหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตร 
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ตารางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   
ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 
ปลัดเทศบาล  
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน  
งบประมาณ  การคลัง งานช่าง งาน
อ านวยการ  งานสาธารณสุข งาน
สิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ
โอกาส 

รองปลัดเทศบาล  
 

1. สมรรถนะหลัก 
1. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน  
งบประมาณ  การคลัง งานช่าง งาน
อ านวยการ  งานสาธารณสุข งาน
สิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ 

 การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ
โอกาส 

ส านักงานปลัด    
หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น งาน
อ านวยการ  งานบริหารงานทั่วไป งาน
ประสานงานทั่วไป  งานสภา งานที่ไม่อยู่ใน
ส่วนราชการอ่ืน 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ
โอกาส 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง งานอ านวยการ  งานบริหารงาน
ทั่วไป  งานประสานงานทั่วไป  งานธุรการ  
งานสารบรรณ งานสภา  งานพัฒนาชุมชน  
งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอ่ืน 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ
โอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
งานอ านวยการ  งานบริหารงานทั่วไป  งาน
ประสานงานทั่วไป  งานธุรการ  งานสาร
บรรณ งานทะเบียนราษฎร  งานเลือกตั้ง งาน
ที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอ่ืน 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ
โอกาส 

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและ
รักษาความสงบ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง งานอ านวยการ  งานบริหารงาน
ทั่วไป  งานประสานงานทั่วไป  งานธุรการ  
งานสารบรรณ งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  งานรักษาความสงบ  งานที่ไม่อยู่
ในส่วนราชการอ่ืน 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ
โอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ งาน
ประเมินสวัสดิการ งานพัฒนา  งานสรรหา 
งานเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน งานเครื่อง
ราช งานเขียนโครงการ  งานฝึกอบรม  งาน
บริการ  ฯลฯ 

 การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ
โอกาส 

จพง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานเฝ้าระวังภัย  การช่วยภัย  
งาน กู้ชีพ  อพปร. ฯลฯ 

 การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ
โอกาส 

ลูกจ้างประจ า    
นักการ 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานช่วยเหลืองานทะเบียน
ราษฎร  งานบริการ งานท าความสะอาด 
มารยาทในการต้อนรับ ฯลฯ 

 การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ
โอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 
พนักงานขับรถยนต์
ดับเพลิง 

1. สมรรถนะหลัก 
2. งานทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์  มารยาทการใช้รถใช้ถนน 
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ
โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ผู้ช่วยบุคลากร 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ งานประเมิน
สวัสดิการ งานพัฒนา  งานสรรหา งาน
เงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน งานเครื่อง
ราช งานเขียนโครงการ  งานฝึกอบรม  งาน
บริการ  ฯลฯ 

 การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เขา้ร่วม
อบรมในแต่ละ
โอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานอ านวยการ  งาน
บริหารงานทั่วไป  งานประสานงานทั่วไป งาน
ธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งานที่ไม่อยู่
ในส่วนราชการอ่ืน 

 การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ
โอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ย
ยังชีพ ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี งาน
พัฒนาชุมชน ฯลฯ 

 การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ
โอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ย
ยังชีพ ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี งาน
พัฒนาชุมชน ฯลฯ 

 การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ
โอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 
พนักงานขับรถยนต์ 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์  มารยาทการใช้รถใช้ถนน 
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ
โอกาส 

พนักงานวิทยุ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ
โอกาส 

พนักงานจ้างท่ัวไป    
พนักงานขับรถยนต์ 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์  มารยาทการใช้รถใช้ถนน 
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ
โอกาส 

พนักงานดับเพลิง 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ
โอกาส 

กองคลัง    
ผู้อ านวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น  งานอ านวยการ  งานบริหาร 
งานการคลัง  งานงบประมาณ  งานสวัสดิการ  
งานการเงิน  การบัญชี  การจัดเก็บ  งานพัสดุ
ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ
โอกาส 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
การคลัง 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น  งานอ านวยการ  งานบริหาร 
งานการคลัง  งานงบประมาณ  งานสวัสดิการ  
งานการเงิน  การบัญชี  การจัดเก็บ  งานพัสดุ
ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วม
อบรมในแต่ละ
โอกาส 

 
 



 
 

13 
ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  
งานงบประมาณ  งานสวัสดิการ  งานพัสดุ
ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น  งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  งานงบประมาณ  งานสวัสดิการ  
งานการเงิน  การบัญชี  การจัดเก็บ  งานพัสดุ
ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

นักวิชาการเงินและบัญชี  1. สมรรถนะหลัก 
2. มรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานการเงิน  การบัญชี  งาน
ควบคมุฎีกา  การเขียนฎีกา ใบส าคัญ ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียนใบเสร็จ 
งานภาษีอากร  งานการเงิน ฯลฯ   

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานการเงิน  การบัญชี  งาน
ควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา ใบส าคัญ ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  งานการเงิน  การบัญชี  งาน
ควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา ใบส าคัญ ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได ้ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียนใบเสร็จ 
งานภาษีอากร  งานการเงิน ฯลฯ   

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานจัดซื้อ  จัดจ้าง  งาน
ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงาน  งาน
วิธีการพัสดุ  ตกลง  สอบ ประกวด ราคาพัสดุ 
ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

พนักงานจ้างท่ัวไป    
ช่างแผนที่ภาษี 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

เจ้าหน้าที่ส ารวจข้อมูล 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

พนักงานเก็บเงิน 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

กองช่าง    
ผู้อ านวยการกองช่าง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

หัวหน้าฝ่ายการโยธา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 
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ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 
วิศวกรรมโยธา 1.สมรรถนะหลัก 

2.สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

นายช่างโยธา  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานอ านวยการ  งาน
บริหารงานทั่วไป  งานประสานงานทั่วไป งาน
ธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี  
งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอ่ืน 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

คนงานสวนสาธารณะ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานบ ารุงรักษา ต้นไม้ สนาม
หญ้า  งานบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ในเบื้องต้น  
งานออกแบบและตกแต่งต้นไม้เล็กใหญ่ ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 
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คนตกแต่งสวน 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานบ ารุงรักษา ต้นไม้ สนาม
หญ้า  งานบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ในเบื้องต้น  
งานออกแบบและตกแต่งต้นไม้เล็กใหญ่ ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

พนักงานจ้างท่ัวไป    
คนงานสวนสาธารณะ 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานบ ารุงรักษา ต้นไม้ สนาม
หญ้า  งานบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ในเบื้องต้น  
งานออกแบบและตกแต่งต้นไม้เล็กใหญ่ ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

คนงาน 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานบ ารุงรักษา ต้นไม้ สนาม
หญ้า  งานบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ในเบื้องต้น  
งานออกแบบและตกแต่งต้นไม้เล็กใหญ่ ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

   

ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานบริหารงานสาธารณสุข  
งานอ านวยการ  งานสิ่งแวดล้อม  งานอนามัย  
งานบริการสาธารณสุข  งานควบคุมโรคติดต่อ 
งานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

นักวิชาการสาธารณสุข  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานบริการสาธารณสุข  งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม  งานรักษาพยาบาลในเบื้องต้น
ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

 
 
 

 



17 
ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

สัตวแพทย์ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานสัตวแพทย์  งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาด ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

ลูกจ้างประจ า    
คนงาน 1. สมรรถนะหลัก 

2.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานบ ารุงรักษา ต้นไม้ สนามหญ้า  งาน
บ ารุงรักษาเครื่องยนต์ในเบื้องต้น  งาน
ออกแบบและตกแต่งต้นไม้เล็กใหญ่ ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานโรงฆ่าสัตว์  งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาด ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

พนักงานขับรถขยะ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์  มารยาทการใช้รถใช้ถนน 
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

พนักงานจ้างท่ัวไป    
คนงานประจ ารถขยะ 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  การ
คัดแยกประเภทขยะ  งานบริการ  ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

คนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานโรงฆ่าสัตว์  งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาด ฯลฯ   

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

คนงานกวาดถนน 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานท าความสะอาดถนน  การ
คัดแยกประเภทขยะ  งานบริการ  ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

    
 



18 
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ช่วงเวลา
พัฒนา 

คนงานดูแลตลาด 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานท าความสะอาด
ตลาด  การคัดแยกประเภทขยะ  งาน
บริการ  ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

กองวิชาการและแผนงาน    
ผู้อ านวยการกองวิชาการและ
แผนงาน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น งานงบประมาณและแผน งาน
ประชาสัมพันธ์  งานรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์  งานบริหารงานทั่วไป งาน
ประสานงานทั่วไป  ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า

ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น งานงบประมาณและแผน  งาน
บริหารงานทั่วไป งานประสานงาน
ทั่วไป  ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า

ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่
วิชาการ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น งานประชาสัมพันธ์  งานรับ
เรื่องราวร้องทกุข์  งานบริหารงาน
ทั่วไป งานประสานงานทั่วไป  ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า

ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานอ านวยการ  งาน
บริหารงานทั่วไป  งานประสานงาน
ทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ  งาน
สภา  งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอ่ืน 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า

ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 
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ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่น  งานประชาสัมพันธ์  งาน
รับเรื่องราวร้องทุกข์  งานบริหารงาน
ทั่วไป งานประสานงานทั่วไป  ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า

ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

กองการศึกษา     
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเช่น งานบริหารงานการศึกษา 
งานอ านวยการ  งานประเมินผล
การศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งาน
โรงเรียน  การจัดซื้อจัดจ้าง  งาน
โครงการ งานประเพณีวัฒนธรรม  งาน
การศาสนาฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า

ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

คร ู 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานการสอน  การดูแล
เด็กปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า

ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานประเมินผล
การศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งาน
โรงเรียน  การจัดซื้อจัดจ้าง  งาน
โครงการ งานประเพณีวัฒนธรรม  งาน
การศาสนาฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า

ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

 
 
 
 
 



20 
ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น  งานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยว 
กิจกรรมแบะความรู้ที่เก่ียวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว  และส่งเสริมการท่องเที่ยว
และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ 
ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า

ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานการสอน  การดูแล
เด็กปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า

ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

พนักงานจ้างท่ัวไป    
ผู้ดูแลเด็ก(ท่ัวไป) 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานการสอน  การดูแล
เด็กปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

คนงาน 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน 
ต าแหน่ง เช่น ท าความสะอาดศูนย์เด็ก
เล็กเทศบาล  และงานบริการ  ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 

หน่วยตรวจสอบภายใน     
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1.สมรรถนะหลัก 

2.สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น  งานตรวจสอบภายใน
องค์กร  งานบริหารงานทั่วไป งาน
ประสานงานทั่วไป  ฯลฯ 

การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 

ตามแผนและ
หนังสือให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่
ละโอกาส 
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ส่วนที่  ๕   งบประมาณในการด าเนินการพฒันา 

แผนพัฒนาบุคลากร  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) 
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรสีัชนาลัย จงัหวัดสุโขทัย  

 
   ๒.  แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 

1 หลั กสู ตรอบรม เจ้ าหน้ าที่ ห รือ หลั กสู ต ร
ผู้ บริหารท้องถิ่น :ประเทศไทย 4.0/ปลัด 
อปท .: 4.0/การบริหารจัดกาตลาดท้องถิ่น
ประเทศไทย 4.0 หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ในสายงานต่างๆ ของส านักปลัดฯ 
(เทศบัญญั ติ  ปี งบประมาณ  พ .ศ .2561             
หน้า 74) 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

*(งบประมาณปี 2562-
2563) มาจากเทศบัญญัติ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

2 หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในสายงานต่างๆ ของส านักปลัดฯ  
งานป้องกันฯ (เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561  หนา้ 93) 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

*(งบประมาณปี 2562-
2563) มาจากเทศบัญญัติ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

3 หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในสายงานต่างๆ ของส านักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน  (เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 หน้า 127) 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

*(งบประมาณปี 2562-
2563) มาจากเทศบัญญัติ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

4 หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในสายงานต่างๆ ของกองคลัง  
(เทศบัญญั ติ  ปี งบประมาณ  พ .ศ .2561             
หน้า 88) 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

*(งบประมาณปี 2562-
2563) มาจากเทศบัญญัติ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

5 หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในสายงานต่างๆ ของกองช่าง   
(เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 
114) 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

*(งบประมาณปี 2562-
2563)  มาจากเทศ
บัญญัติ   ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  
 

6 หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในสายงานต่างๆ ของกองช่าง งาน
ไฟฟ้าและถนน (เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 หน้า 118) 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

*(งบประมาณปี 2562-
2563) มาจากเทศบัญญัติ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

7 หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่หรือหลักสูตรการ
บริหารจัดกาตลาดท้องถิ่นประเทศไทย 4.0 
หรืออ่ืนที่เกี่ยวข้องในสายงานต่างๆ ของกอง
สาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม (เทศบัญญั ติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  หน้า 107) 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

*(งบประมาณปี 2562-
2563) มาจากเทศบัญญัติ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 

8 หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในสายงานต่างๆ ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม งานโรงฆ่าสัตว์ (เทศบัญญัติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  หน้า 140) 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

*(งบประมาณปี 2562-
2563) มาจากเทศบัญญัติ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

9 หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในสายงานต่างๆ ของกองวิชาการ
และแผนงาน (เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561  หนา้ 83) 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

*(งบประมาณปี 2562-
2563) มาจากเทศบัญญัติ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

10 หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในสายงานต่างๆ ของกองการศึกษา 
(เทศบัญญั ติ  ปี งบประมาณ  พ .ศ .2561             
หน้า 100) 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

*(งบประมาณปี 2562-
2563) มาจากเทศบัญญัติ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

11 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้ บ ริห าร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนั กงาน เทศบาลและพนั กงานจ้ างของ
เท ศ บ าล ต าบ ลห าด เสี้ ย ว  (เท ศ บั ญ ญั ติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 74) 

300,000 300,000 300,000 *(งบประมาณปี 2562-
2563) มาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564)   
 

12 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านประชาสัมพันธ์ (เทศบัญญัติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 83) 

20,000 20,000 20,000 *(งบประมาณปี 2562-
2563) มาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564)   

13 โครงการอบรมเกี่ ยวกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 83) 

20,000 20,000 20,000 *(งบประมาณปี 2562-
2563) มาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564)   

14 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา  (เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 หน้า 100) 

20,000 20,000 20,000 *(งบประมาณปี 2562-
2563) มาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564)   
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ส่วนที่  ๖ 

การติดตามประเมินผล 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล 
         ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  11 พฤศจิกายน ๒๕45  ข้อ 307 
ก าหนดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบคุลากรของเทศบาลฯ เพ่ือให้ทราบถึง
ความส าเร็จของ   การพัฒนา ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับ
การพัฒนา  ประกอบด้วย 

 ๑.  นายกเทศมนตร ี     ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดเทศบาล     กรรมการ 
 3.  รองปลัดเทศบาล     กรรมการ 
 4.  ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
 5.  ผู้อ านวยการรกองช่าง    กรรมการ 
 6.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
 7.  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  กรรมการ 

8.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา    กรรมการ 
 9.  หัวหนา้ส านกัปลดัเทศบาล              กรรมการ/เลขานุการ 
 10. นักทรัพยากรบคุคล     กรรมการ/ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ
พนักงานเทศบาล  ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการด าเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  อย่างน้อย
ปีละ  ๑ ครั้ง   แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีต าบลศรีส าโรงทราบ 
 


