แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

เทศบาลตำบลโดด
อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

คำนำ
การจั ด ทำแผนพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล นั้ น ได้ ค ำนึ งถึ งภารกิ จ อำนาจหน้ าที่ ต ามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง
รวมทั้งบทบาทของเทศบาลตำบลโดด โดยได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรแต่ละตำแหน่ง ให้
ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ ด้า นความรู้แ ละทัก ษะเฉพาะของงานในแต่ล ะตำแหน่ง ด้า นการบริห ารและด้า น
คุณธรรมและจริย ธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาล
ตำบลโดด ต่อไป

เทศบาลตำบลโดด
1 ตุลาคม 2563

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล

๑

ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา

10

ส่วนที่ ๓ กรอบแนวคิดการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล

๑๑

ส่วนที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

๑๓

ส่วนที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

15

ส่วนที่ 6 หลักสูตรการพัฒนาและวิธีการพัฒนา

17

ส่วนที่ 7 งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา

38

ส่วนที่ 8 การติดตามประเมินผล

40

ภาคผนวก
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโดด
- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
- รายงานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล

ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาล ลงวั น ที่ ๒๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๕ ได้
กำหนดให้ เทศบาลมีการพัฒ นาผู้ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลก่อน
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท
และหน้ า ที่ ข องพนั ก งานเทศบาลลู ก จ้ า งและพนั ก งานจ้ า งในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็ น ประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานที่ดี โดยต้องดำเนิน การ
พัฒนาบุคลากรเทศบาลให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ ก.ท.จ.ศรีสะเกษกำหนด ในแนวทางปฏิบัติเพื่อ
เป็ น พนั กงานทั่วไป ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการสาหรับพนักงานบรรจุใหม่ และการ
พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ โดยให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติงาน หรือห้องฝึกอบรม
ของเทศบาลก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ ความจำเป็นในการ
พั ฒ นาแต่ล ะเทศบาลก็ให้ กระทาได้ ทั้ งนี้ ในการที่ เทศบาลจะดำเนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรต้อ งใช้
หลักสูตรที่ ก.ท. กำหนดเป็นหลักสูตรหลักและเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจำเป็นของเทศบาลที่เห็นว่า
มี ค วามเหมาะสมโดยเทศบาลสามารถเลื อ กใช้ วิธี ก ารพั ฒ นาอื่ น ๆ ได้ เช่ น การพั ฒ นาโดยการ
ปฐมนิ เทศ การพัฒ นาในระหว่างการปฏิบัติห น้าที่ราชการ การพัฒ นาโดยผู้ บังคับบัญ ชา การฝึ ก
ภาคสนาม หรือการพัฒนาเฉพาะด้าน ซึ่งการพัฒนาบุคลากรเทศบาลอาจกระทาได้โดย สำนักงาน
ก.ท. สำนั ก งาน ก.ท.จ. เทศบาลต้ น สั งกั ด หรือ สำนั ก งาน ก.ท. ร่ ว มกั บ เทศบาลต้ น สั งกั ด หรื อ
สำนักงาน ก.ท.จ. ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นก็ได้ และ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริ ห ารงานบุ คคลของเทศบาล ลงวัน ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒ กำหนดให้ เทศบาลมี การพั ฒ นา
บุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเทศบาลต้องกำหนดรอบของแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับระยะเวลาของ
แผนอัตรากาลังพนักงานเทศบาล นั้นเพื่อให้การดำเนินการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลสอดคล้องกับ
แนวทางดังกล่าว เทศบาลตำบลโดด จึงได้จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ ๓ ปี (๒๕64-๒๕๖6)
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการบุคลากรให้ได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาลให้สามารถปฏิบัติราชการและบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สามารถสนองนโยบายของรัฐ ผู้บริหาร และความต้องการ
ของท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะ
เกษ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปี งบประมาณ 2564-2566 ขึ้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลโดด เป็น เครื่อ งมือ ในการบริห ารงานบุคคลของ
ผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่ มพูนความรู้ ทัก ษะ ทัศ นคติที่ดี คุณ ธรรม จริย ธรรมของ
บุค ลากรเทศบาลตำบลโดด ในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1. ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ไว้ ดังนี้

ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น )

กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

สำนักปลัดเทศบาล
1.หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
1.3 งานส่งเสริมการเกษตร
1.4 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2.หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
2.1 งานนิติการ
2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.3 งานกิจการสภา
2.4 งานทะเบียนราษฎรและบัตร
ประชาชน
3.หัวหน้าฝ่ายธุรการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
3.1 งานธุรการ
3.2 งานสารบรรณ
3.3 งานเลขานุการ
3.4 งานรัฐพิธี

กองคลัง
1.หัวหน้าฝ่ายบริการงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
๑. งานการเงิน
๒. งานการบัญชี
3. งานพัสดุและทรัพย์สิน
4. งานธุรการ
5. งานพัฒนารายได้
6. งานผลประโยชน์และกิจการ
พาณิชย์
7. งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
8. งานบริการข้อมูลแผนทีภ่ าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่าง
งานก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานสาธารณูปโภค
งานผังเมือง

๑.
๒.
๓.
๔.

กองการศึกษา ฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
กองการศึกษา ฯ
1.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
1.1 งานการเจ้าหน้าที่
1.2 งานการศึกษาปฐมวัย
1.3งานการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย
1.4 งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
1.5 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
1.6 งานกีฬาและนันทนาการ
1.7 งานกิจการศาสนา
1.8งานส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

มอบหมาย

2

สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
(งาน)บริหารงานทั่วไป
-นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.
-นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.
-นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.

(งาน)วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.

(งาน)ส่งเสริมการเกษตร
-

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)

หัวหน้าฝ่ายธุรการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)

(งาน)ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปก./ชง.

(งาน)ธุรการ
-เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

(งาน)นิติการ
-นิติกร ปก./ชก.

(งาน)สารบรรณ
-เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
……….

(งาน)กิจการสภา
……………………………………………………….

(งาน)เลขานุการ
………………………………………………
……….

(งาน)งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
……………………………………………………….

(งาน)รัฐพิธี
………………………………………………
……….

(งาน)สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.

3

พนักงานเทศบาลสามัญ
- หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- หัวหน้าฝ่ายธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.
- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.
- นิติกร ปก./ชก.
- นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.
- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.
ระดับ
จำนวน

55-2-01-2101-001
55-2-01-2101-002
55-2-01-2101-003
55-2-01-2101-004
55-2-01-3101-001
55-2-01-3102-001
55-2-01-3103-001
55-2-01-3105-001
55-2-01-3601-001
55-2-01-3801-001
55-2-01-4101-001
55-2-01-4101-002
55-2-01-4805-001

อำนวยการต้น ชำนาญการ ปฏิบัติการ ชำนาญงาน
4

4

2

2

ปฏิบัติงาน
1

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
8

พนักงานจ้างทั่วไป
8

4

โครงสร้างกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

(งาน)การเงิน
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.

(งาน)บัญชี
-นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.

(งาน)พัสดุและทะเบียนทรัพย์สนิ
-เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.
-เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.

(งาน)ธุรการ
...........................................

(งาน)พัฒนาและจัดเก็บรายได้
-นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.

(งาน)บริการช้อมูลแผนทีภ่ าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
.............................................................

- 4/5(1)
(งาน)พัฒนารายได้
.....................................................

(งาน)ผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
........................................................

5

พนักงานเทศบาลสามัญ
-

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลังระดับ ต้น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.

ระดับ
จำนวน

55-2-04-2102-001
55-2-04-2102-002
55-2-04-3201-001
55-2-04-3203-001
55-2-04-4201-001
55-2-04-4203-001
55-2-04-4203-002

อำนวยการต้น ชำนาญการ ปฏิบัติการ ชำนาญงาน
2

2

-

3

ปฏิบัติงาน
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
2

พนักงานจ้างทั่วไป
2
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โครงสร้างกองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)

(งาน)ก่อสร้าง
-นายช่างโยธา ปง./ชง.

(งาน)งานผังเมือง
...............................................................

(งาน)ออกแบบและควบคุมอาคาร
-วิศวกรโยธา ปก./ชก.

พนักงานเทศบาลสามัญ
- ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)
- วิศวกรโยธา ปก./ชก.
- นายช่างโยธา ปง./ชง.
- เจ้าพนักงานประปา ปง/ชง.

(งาน)ประสานสาธารณูปโภค
-เจ้าพนักงานประปา ปง./ชง.

55-2-05-2103-001
55-2-05-3701-001
55-2-05-4701-001
55-2-05-4707-001

ระดับ

อำนวยการต้น

ชำนาญการ

ปฏิบัติการ

ชำนาญงาน

ปฏิบัติงาน

จำนวน

1

-

1

1

1

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
3

พนักงานจ้างทั่วไป
3
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โครงสร้างกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

(งาน)การเจ้าหน้าที่
..........................................................

(งาน)การศึกษาปฐมวัย
-นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.

(งาน)การศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย
......................................................

(งาน)ฝึกและส่งเสริมอาชีพ
........................................................

(งาน)กิจกรรมเด็กและเยาวชน
.....................................................

(งาน)กีฬาและนันทนาการ
.-นักสันทนาการ ปก./ชก.

(งาน)กิจการศาสนา
...........................................................

(งาน)ส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
..............................................................
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พนักงานเทศบาลสามัญ
-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
นักสันทนาการ ปก./ชก.
พนักงานครูเทศบาล (ครู)

ระดับ
จำนวน

55-2-08-2107-001
55-2-08-2107-002
55-2-08-3803-001
55-2-08-3806-001
55-2-08-2600-505, 55-2-08-2600-510,
55-2-08-2600-511,55-2-08-2600-512,
55-2-08-2600-513,55-2-08-2600-514,
55-2-08-2600-515

อำนวยการต้น ชำนาญการ ปฏิบัติการ ชำนาญงาน
2

2

-

-

ปฏิบัติงาน
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
5

พนักงานจ้างทั่วไป
1

9

10

ส่วนที่ 2
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อพัฒ นาบุ คลากรให้ มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตสำนึกในการ
พัฒ นาตนเองเพื่อ ให้รู้วิธีคิดอย่า งมีร ะบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อ ง มีทักษะในการใช้ความคิด ( Conceptual
Skills) เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิผล
3. เพื่อพัฒ นาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็ นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาของเทศบาล และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเทศบาลและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ที่
ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโดด อันประกอบด้วย พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน
2. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโดดได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโดดทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒ นา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลโดดได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ส่วนที่ 3
กรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล
การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีจุดมุ่งหมาย
ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพื่อไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์กร มีวิธีการและ
เครื่องมือในการผลักดันสู่ความสำเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการ
พัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่งการจัดทำยุทธศาสตร์นั้นคือการกำหนดทิ ศทางขององค์ กร ซึ่งทิศทางนี้ จะมีผ ล
ครอบคลุมอยู่ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ในการจั ดทำยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาบุคลากรของ เทศบาลตำบลโดด นั้น ต้อ งเป็ น การจัด ทำ
ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลัก ตามแผนพัฒ นาจังหวัด แผนพัฒ นาอำเภอ แผนพัฒ นา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่ วยงานนั้ น เป็น ส่ วนที่ช่วยสนั บ สนุ นผลั กดันให้ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความสำเร็จผ่านทาง
บุคลากรที่ได้รับการพัฒ นาให้มีความรู้ สมรรถนะ เป็นผู้นำ เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการ
ปฏิบัติภารกิจของตนให้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง และเพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความ
เชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโดด ในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเชื่อมโยงเฉพาะในด้านที่
เป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้น
เพื่อให้การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ เทศบาลตำบลโดด มีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กับ ยุทธศาสตร์หลัก ตามแผนพัฒ นาจังหวัด แผนพัฒ นาอำเภอ แผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้กำหนดกระบวนในการจัดทำ ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 กำหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อศึกษาแนวนโยบายการพัฒนา
จั งหวั ด แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคม แนวนโยบายของจั งหวั ด อำเภอ และทบทวนวิ สั ยทั ศน์ พั นธกิ จ
ยุทธศาสตร์องค์กร
ในการกำหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร (ยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบลโดด ) นั้น เป็น
การศึกษาข้อมูลประกอบที่สำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร์ ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองค์กร เมื่อได้ทำการศึกษา
และทบทวนข้อมูล ยุท ธศาสตร์ที่เกี่ย วข้อ ง ข้อมูล วิสัยทัศ น์ พัน ธกิจ แล้ว จากนั้น จึงดำเนินการกำหนด
ประเด็นสำคัญในยุทธศาสตร์องค์กร
ขั้นตอนที่ 2 การทำ HR SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ
“คน” ทีจ่ ะทำให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรซึ่งการทำ HR SWOT นั้น
- เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะทำให้องค์กร
บรรลุหรือไม่บรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
- เป็นการดำเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพื่อเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลจำนวนมาก
- เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม
- พิจารณาให้ความสำคัญกับจุดอ่อน เป็นลำดับแรก ๆ
- เป็ นการวิเคราะห์ ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ควร
จำกัดเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนผลการทำ HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ต่อไป
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ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่จะช่วยสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูล
สำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การทำ HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์
ข้อมูลสำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังช่วยให้การจัดทำยุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลข
สนับสนุนการคิดวิเคราะห์และการจัดทำ
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ทำให้องค์กรเห็นถึงนัยสำคัญที่มีผล
ต่อการบริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ เช่น การวิเคราะห์จำนวนคนในแต่ละช่วงอายุ ทำให้เห็นถึง
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ด้วยข้อมูลนี้ทำให้การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒ นา แผนการพัฒ นามี
ความสอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร จำนวนวันที่ใช้ในการพัฒ นา แสดงถึงค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่
บุคลากรได้รับในการพัฒนา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามใน
การดำเนิ น การพั ฒ นาผ่ านการใช้ จ่ ายเพื่ อ การพั ฒ นาซึ่งสามารถนำไปเปรีย บเที ย บกั บ หน่ ว ยงานที่ เป็ น
หน่วยงานที่ดีในเรื่องการพัฒนาคน
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
องค์กรอื่นซึ่งจะช่วยสนับสนุนการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒ นาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงที่ว่า
องค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่งกว่าองค์กรอื่นๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น
การศึกษาจากประสบการณ์ตรงขององค์กรอื่น แล้วนำมาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลด
การดำเนินงานแบบลองผิดลองถูก ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน
ขั้นตอนที่ 5 จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่สำคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนใน
การสร้ า งยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก ร โดยการนำข้ อ มู ล ที่ ได้ จากขั้ น ตอนที่ 1 ถึ ง 4 มา
วิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพื่อจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น
เมื่อสร้ างยุ ทธศาสตร์ก ารพั ฒ นาจากขั้นตอนการสร้างยุทธศาสตร์แ ละทำการเชื่อมโยงกั บ
ยุทธศาสตร์หลักของเทศบาลแล้ว ลำดับถัดมา ดำเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง เพื่อคัดเลือกให้เหลือในปริมาณ
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จากนั้นนำชื่อยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้ว มากำหนดตัวชี้วัด พร้อม
ทั้ งชื่ อโครงการในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ ในการกำหนดตั ว ชี้ วัด ควรเป็ น การวัด ผลลั พ ธ์ ห รือ ผลสัม ฤทธิ ์ข อง
ยุทธศาสตร์ และควรกำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตรงต่อยุทธ์ศาสตร์ที่กำหนดขึ้นมา
ขั้นตอนที่ 6 จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์
มาสู่การปฏิบัติและการกำหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒ นาบุคลากรนั้น
ประสบผลสำเร็จด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ การดำเนินงานตาม
ยุ ท ธศาสตร์ นั้ น ได้ เกิ ด ขึ้ น จริ ง มี ก ระบวนการ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ และขอบเขตเวลาการดำเนิ น งานที่ ชั ด เจน
นอกจากนี้ยังเป็นการมอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงาน
ของตนซึ่งนำไปสู่การประเมินผลงานประจำปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดขึ้น
ขั้ น ตอนที่ 7 ประเมิ น ผลการพั ฒ นาตามแผน เป็ น การติ ด ตามผลความก้ า วหน้ า และ
ความสำเร็จ ทั้งนี้เพื่อนำมาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่กำหนดขั้นตอนสุดท้ายของ
การจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรนั้ น เป็ น ขั้ น ตอนการติ ด ตามและประเมิ น ผลความก้ าวหน้ า
ความสำเร็ จ ของยุท ธศาสตร์ที ่ไ ด้ก ำหนดไว้ ในการประเมิน และติด ตามผลตลอดช่ว งระยะเวลาของ
แผนปฏิบ ัติก าร เพื ่อ องค์ กร จะได้ ท ราบถึงความก้ าวหน้าตามแผนงาน และเมื่อ เกิดความล่ าช้าองค์ก ร
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด
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ส่วนที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล
ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการนำข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผล
และวิเคราะห์ เพื่อประกอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้ ยุทธศาสตร์ที่ จัดทำขึ้นนั้นสามารถ
นำมาใช้ในการพัฒ นาแก้ ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จำเป็นในการ
บรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของกรมชลประทานทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้กำหนดที่มาของข้อมูล
เพื่อนำมาวิเคราะห์ได้ 4 ทาง คือ
1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร
2. การรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การสรุปจากแบบสอบถามสำรวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่มา
ของข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี้
สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร
จากการสัมภาษณ์ผู้ บริ ห าร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น หั วหน้ าส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่ อสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒ นาบุคลากรใน
ความเห็นของผู้บริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้
1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ
2. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในสำนักงานเพิ่มขึ้น
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพื่อให้บรรลุภารกิจหลัก
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพื่อปรับตัวกับนโยบายควบคุมกำลังคนภาครัฐ
5. การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการในงาน
6. การเสริ ม สร้ า งภาวะผู้ น ำให้ แ ก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะเรื่ อ งการพั ฒ นา
ผู้ใต้บังคับบัญชา
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญด้านทรัพยากรบุคคล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ ดังนี้
- โครงสร้างข้าราชการจำแนกแต่ละช่วงอายุ
- อัตราการสูญเสียจำแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ
- สัดส่วนข้าราชการ ชาย-หญิง
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม
- ข้อมูลงบในการพัฒนาบุคลากรต่องบบุคลากร
- ร้อยละของข้าราชการที่ควรได้รับการพัฒนา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้านทรั พยากรบุคคลดังที่กล่าวข้างต้นนั้น ผลการวิเคราะห์
พบว่า ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า เทศบาลตำบลโดดจะประสบปัญหาในเรื่องอัตรากำลังคนที่จะหายไปจากการ
โอน (ย้าย) ซึ่งกำลังคนดังกล่าวเป็นกำลังคนในระดับสายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเรื่องการบริหารงาน
ขององค์กร ความพร้อมของกำลังคนที่จะทดแทนกำลังคนที่หายไป นอกจากนี้ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
และจำนวนวันที่ได้รับการพัฒนาของข้าราชการนั้นยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด
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ในการวิเคราะห์ ข้อมูล สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก เทศบาลตำบลโดดได้มีการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ รวบรวมข้อ มูล โดยได้เชิญ หัว หน้า ส่ว นราชการทุก หน่ว ยงานมาร่ว มกัน ทำ HR
SWOT เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ทั้งนี้
สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strengths)
- ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- บุคลากรมีความสามารถและพร้อมที่จะรับการพัฒนา
- บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
- บุคลากรมีจิตสำนึกในการให้บริการ
- ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอื้ออาทรต่อกัน
- มีผู้นำองค์กรที่เข้มแข็ง
- บุ คลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒ นธรรมในพื้นที่ การมีส่ วนร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น
- มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณ์อย่างเป็นระบบ
2. จุดอ่อน (Weaknesses)
- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม
- ภาระงานของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน
- การมอบภาระงานยังไม่ตรงตามศักยภาพของบุคลากร
- ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาแหล่งน้ำ
- ขาดทักษะด้านการสื่อข้อความ บริหารประชาสังคม เพื่อสร้างแรงสนับสนุนจาก
ประชาชน และทักษะที่จำเป็นในการทำงานเชิงรุก
- การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ
- ด้านอัตรากำลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในกับปริมาณงาน
- ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพื่อการแก้ปัญหาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
- ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการทำงานแบบบูรณาการ
- บุคลากรไม่ยอมรับเทคโนโลยี
3. โอกาส (Opportunities)
- องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับ และมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ
- มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆ
ของรัฐ
- มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน
- เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่สำคัญต่อประชาชนในพื้นที่
4. ภัยคุมคาม (Threats)
- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความสำคัญกับองค์กร
- งบประมาณไม่เพียงพอ
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอื้ออำนวย ต่อการปฏิบัติงาน
- การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแต่งตั้งบุคลากร
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ส่วนที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์
ของเทศบาลตำบลโดด ได้ถูกนำมาสรุปเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เทศบาล ประจำปี
งบประมาณ 2564-2566 อีกทั้งได้มีปรับปรุงการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ การพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลโดด ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ใหม่ และจัดทำเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ เพื่อให้
เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรได้มีความเข้าใจ
ในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกั น โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
บุคลากรเทศบาลตำบลโดด เป็นผู้มีสมรรถนะสูง เปี่ยมด้วยจริยธรรม เข้าถึงประชาชน มีความ
เป็นสากลทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรสำเร็จ
พันธกิจ
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน อย่างสูงสุด
2. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจของเทศบาลตำบลโดด
3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลัก สำคัญ
4. พัฒนาผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ให้มีทักษะการจัดการ และภาวะผู้นำที่เป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาลเทศบาลตำบลโดด ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น
3. สร้างภาวะผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร “คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ใน
การจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา
4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้กำหนดตัวชี้วัด เพื่อการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
1. ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมิน
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
สมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง (%
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา Competency Fit)
2. จำนวนวันที่ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อปี
2.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา
จำนวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรได้รับการพัฒนาหรือ
การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา
2. ผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก
3.สร้างภาวะผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร
1. จำนวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรซึ่งดำรงตำแหน่ง
“คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการ ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการพัฒนาในเรื่องภาวะผู้นำ
จูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา และการบริหารคน
2. ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา
4.สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันอย่างมี
1. จำนวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ความสุข
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็น 1. จำนวนความรู้/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยต่อคนที่
องค์กรแห่งการเรียนรู้
บุคลากรบันทึกเข้าระบบ KM
2. ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ
รางวัล
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ส่วนที่ 6
หลักสูตรการพัฒนา
การกำหนดแนวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของ เทศบาลตำบลโดด ได้ พิ จ ารณาและให้
ความสำคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล รวมถึงพนักงาน
จ้างทั้งส่ วนราชการ เพื่อให้ได้รับการพัฒ นาประสิทธิภ าพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
สำนักปลัดเทศบาล
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลตำบลโดดและราชการที่มิได้
กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลตำบลโดดโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลตำบลโดด ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตำบลโดดมีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
2. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
3. หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
4. หัวหน้าฝ่ายธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
5. นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)
6. นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)
8. นิติกร (ปก./ชก.)
9. นักวิชาการสาธารณสุข(ปก./ชก.)
10. นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
11. เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
12. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)
13. ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ
14. ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
15. ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
16. ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานการเกษตร
17. ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
18. ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
18. พนักงานขับรถน้ำ
19. คนสวน
20. นักการภารโรง
21. พนักงานขับรถขยะ
22. พนักงานขับรถยนต์
21. คนงานประจำรถขยะ
22. ยาม

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา
1 อัตรา
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กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จ
บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับ การจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่างๆ การ
จัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายอื่นๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบ
ทดลองประจำเดือนประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ เทศบาลตำบลโดด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมายมีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
3. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
4. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
6. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
7. ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
8. ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ
9. คนงานทั่วไป
กองช่าง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1
1
1
1
1
2
1
1
2

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

มีหน้าทีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุม
การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การ บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับ
แผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู้อำนวยการกองช่าง ( นักบริหารงานช่าง ระดับต้น )
2. วิศวกรโยธา(ปก./ชก.)
2. เจ้าพนักงานประปา (ปง./ชง.)
3. นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
4. ผู้ชว่ ยนายช่างโยธา
5. ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ
6. ผู้ชว่ ยนายช่างไฟฟ้า
7. คนงานทั่วไป

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1
1
1
1
1
1
1
3

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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กองการศึกษา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลตำบลโดดอันได้แก่
การจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา งาน
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการเตรียมพร้อมการรับถ่ายโอนการจัดการจัดการศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจ กรรพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน การมี
ส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการจัด การศึกษาแก่สังกัดต่างๆ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
จำนวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น)จำนวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
จำนวน 1 อัตรา
4. นักสันทนาการ (ปก./ชก.)
จำนวน 1 อัตรา
5. ครู (อันดับ คศ.2)
จำนวน 6 อัตรา
6. ครู (อันดับ คศ.1)
จำนวน 1 อัตรา
7. ผู้ชว่ ยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 1 อัตรา
7. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ/คุณวุฒิ)
จำนวน 6 อัตรา
8. ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
9. คนงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
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การกำหนดวิธีการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒ นาบุคลากรทั้งการพัฒ นาในระยะสั้ น
เช่น การจัดฝึกอบรมโดยเทศบาลตำบลโดด ดำเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด
และการพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะทำงาน การจัดให้มีพี่เลี้ยงในการทำงาน การมอบหมาย
งานการหมุนเวียนงาน การให้คำปรึกษาแนะนำ การติดตามและประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
การกำหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้ การติดตามความสำเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒ นาบุคลากรที่ได้
กำหนดไว้ในแต่ล ะยุ ทธศาสตร์ นั้ น เป็ น ไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ และสอดคล้ องสนับสนุนต่อความสำเร็จของ
ยุทธศาสตร์หลักของเทศบาลตำบลโดด จึงได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้ ซึ่งผู้บริห าร
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความสำเร็จได้ ในการกำหนดตัวชี้วัดนั้น
ต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และสามารถวัดผลได้จริง สำหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร
ได้กำหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้

แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
เทศบาลตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน
โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักใน
การบริหารจัดการการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
1. ร้อยละเฉลี่ยของ
ข้าราชการที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะใน
ระดับที่องค์กรคาดหวัง
(% Competency Fit)
2. จำนวนวันที่ได้รับ
การพัฒนาเฉลี่ยต่อคน
ต่อปี

โครงการ
1.1 โครงการปรับปรุงความรู้ความสามารถ
และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล
1.2 โครงการจัดทำ Development Road
Mapเพื่อใช้พัฒนาข้าราชการทุกสายงาน
1.3 โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1.4 โครงการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
หลักของเทศบาลตำบลโดด
1.5 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการ
ปฏิบัติงานใหม่
1.6 โครงการพัฒนาทักษะด้านพัฒนาองค์กร
1.7 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลาที่จะดำเนินการพัฒนา
2564 2565 2566
✓

✓

-

✓

-

✓

✓

-

-

-

-

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ตัวชี้วัดโครงการ
- ความสำเร็จของการปรับปรุง
ความรู้ความสามารถและทักษะ
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ
พนักงานพนักงานส่วนตำบล
- ความสำเร็จของการจัดทำ
Road Map
- ร้อยละของข้าราชการที่ผ่านการ
ทดลองงาน
- จำนวนวันที่ได้รับการพัฒนา 3
วันต่อคนต่อปี
- ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย

วิธีการ
พัฒนา
การฝึก
อบรม

ผู้รับผิดชอบ

การ
ประเมินผล

ฝ่ายอำนวยการ ทดสอบตาม
เทศบาลตำบล แบบที่
โดด
กำหนด

- ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
- ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรมตามเป้าหมาย
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์
2. เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมจิตอาสา การ
เข้าถึงประชาชนให้แก่
ข้าราชการทุกระดับชั้น

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
จำนวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรได้รับการ
พัฒนา หรือเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน
ส่งเสริมคุณธรรม และ
จิตอาสา
2. ผลการสำรวจ
ภาพลักษณ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรต่อสังคม
ภายนอก

โครงการ
1.1 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายคุณธรรม
1.2 โครงการเผยแพร่ข้อบังคับเทศบาลตำบล
โดดด้วยจรรยาพนักงานเทศบาล
1.3 โครงการพัฒนาความสามารถในการ
บริการและจัดการชุมชน
1.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม
1.5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลาที่จะดำเนินการพัฒนา
2564 2565 2566
✓

✓

-

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ตัวชี้วัดโครงการ
- มีเครือข่ายคุณธรรมอย่างน้อย
17 เครือข่าย
- ร้อยละของบุคลากรกรมที่รู้
ข้อบังคับ
- มีการช่วยเหลือชุมชนอย่างน้อย
จำนวน 3 วันต่อคนต่อปี
- ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- จำนวนผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผน

วิธีการ
พัฒนา
การฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่าย
อำนวยการ
เทศบาลตำบล
โดด

การ
ประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบ
ที่กำหนด
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์
3. สร้างภาวะผู้นำ
และทักษะด้านการ
บริหาร “คน” ที่
เข้มแข็งให้แก่
ผูบ้ ังคับบัญชาเพื่อใช้
ในการจูงใจพัฒนา
และมอบหมายงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
จำนวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรซึ่งดำรง
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาที่
ได้รับการพัฒนาในเรื่อง
ภาวะผู้นำและการ
บริหารคน
2. ผลการประเมิน
ทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา

โครงการ
1.1 โครงการพัฒนาระบบประเมิน
LeadershipCompetency แบบ
360 องศา
1.2 โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะ
การให้คำปรึกษาเพื่อจูงใจเพื่อสร้าง
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเลิศ
1.3 โครงการพัฒนาความรู้การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บังคับบัญชา (HR For
Line Manager)
1.4 โครงการประกวดแผน กิจกรรมการ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลาที่จะดำเนินการพัฒนา
2564 2565 2566
✓

✓

-

✓

-

✓

✓

✓

-

✓

-

✓

✓

✓

✓

ตัวชี้วัดโครงการ
- ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
ระบบการประเมิน
- จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ
- จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ
- ความสำเร็จของ Road Map
การพัฒนาผู้บังคับบัญชา
- จำนวนผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผน

วิธีการ
พัฒนา
การฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ

การ
ประเมินผล

ฝ่ายอำนวยการ
เทศบาลตำบล
โดด

ทดสอบตาม
แบบ
ที่กำหนด
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

4.สร้างวัฒนธรรมการ 1. ผลการประเมินทัศนคติ
ทำงานร่วมกันอย่างมี ของบุคลากรต่อการทำงาน
ความสุข
เป็นทีม

โครงการ
1.1 กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
องค์กร

ระยะเวลาที่จะดำเนินการพัฒนา
2564
2565 2566
✓

✓

✓

ตัวชี้วัดโครงการ
- จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ

วิธีการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินผล

สร้างขวัญกำลังใจ
พร้อมสร้าง
วัฒนธรรมการ
ทำงานร่วมกันอย่าง
มีความสุข

ฝ่ายอำนวยการ
เทศบาลตำบล
โดด

สถิติของการเข้า
ร่วมกิจกรรมของ
เทศบาล
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์
5. ส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1. องค์กรมีบุคลากรที่มี
ความรู้ ทันต่อเหตุการณ์
สามารถแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับตนเอง
องค์กรและประชาชน

โครงการ
1. โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมภายใน ภายนอกหน่วยงาน

ระยะเวลาที่จะดำเนินการพัฒนา
2564
2565 2566
✓

✓

✓

ตัวชี้วัดโครงการ
- จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ
- บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ ทันต่อ
เหตุการณ์ สามารถ
แก้ปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับตนเอง องค์กรและ
ประชาชน

วิธีการพัฒนา
การฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินผล

ฝ่ายอำนวยการ
เทศบาลตำบล
โดด

ทดสอบ
ตามแบบ
ที่กำหนด
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วิธีการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุก การพัฒนาด้านบุคลากร
คนทุกตำแหน่งได้รับการ
๑.ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี ฝึกอบรมจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร
ดังนี้
- ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
- ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตำแหน่ง
- ด้านการบริหาร
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรู้ในการทำงาน
ตลอดเวลา
๓.สนับสนุนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
สมาชิสภาเทศบาล ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศน
ศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

วิธีการ
ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คำปรึกษา และอื่น ๆ

ระยะเวลาดำเนินการ
พ.ศ.๒๕64 - ๒๕๖6

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ
เทศบาลตำบล
โดด

หมายเหตุ

26

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคน การพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม
ทุกตำแหน่งได้รับการพัฒนา ๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
ภายในระยะเวลา ๓ ปี
มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
๒.การจัดทำประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม
๔.มีการพัฒนาจิตสำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข วางตัวเป็นการทางการเมือง

วิธีการ
ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คำปรึกษา และอื่น ๆ
- วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ

ระยะเวลาดำเนินการ
พ.ศ.๒๕64 - ๒๕๖6

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ
เทศบาลตำบล
โดด

หมายเหตุ

27

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคน การพัฒนาด้านอื่น ๆ
ทุกตำแหน่งได้รับการพัฒนา ๑. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
ภายในระยะเวลา ๓ ปี
การทำงาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
๒. ให้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงาน
๓. ส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรม ๕ ส

วิธีการ
ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คำปรึกษา และอื่น ๆ
- ปรับปรุงสถานที่ทำงาน
และสถานที่บริการประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ
พ.ศ.๒๕64 - ๒๕๖6

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ
เทศบาลตำบล
โดด

หมายเหตุ

28

ระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ลำ
ดับที่
๑

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

อบรมสัมมนาศึกษาดูงานผูบ้ ริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

งบ ทต.โดด

๒

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ปฏิบัติ

งบ ทต.โดด

๓

หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม

งบ ทต.โดด

๔

หลักสูตรระเบียบ/กฎหมาย ตามสายงานทีป่ ฏิบัติ

งบ ทต.โดด

๕

หลักสูตร พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

งบ ทต.โดด

๖

หลักสูตรการบริหารงานในระดับองค์กรและระดับส่วนราชการ
ภายใน

งบ ทต.โดด

๗

หลักสูตรการส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม

งบ ทต.โดด

๘

หลักสูตรการพัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ

งบ ทต.โดด

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ม.ค.
64

ก.พ.
64

มี.ค.
64

เม.ย.
64

พ.ค.
64

มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

หมายเหตุ
ไม่มีในเทศ
บัญญัติ งปม.
รายจ่าย
ปี 2564

29

ระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ลำ
ดับที่
9

หลักสูตรการพัฒนาด้านทักษะการพูด

งบ ทต.โดด

10

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

งบ ทต.โดด

11

ประชุมประจำเดือนร่วมกันระหว่างพนักงานและผูบ้ ริหารท้องถิ่น

งบ ทต.โดด

12

ส่งบุคลากรทุกภาคส่วนเข้ารับการอบรม / สัมมนานา ที่จัดโดย
หน่วยงานต่าง ๆ

งบ ทต.โดด

13

หลักสูตรการเป็นผู้นำ

งบ ทต.โดด

14

การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ

งบ ทต.โดด

15

ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

งบ ทต.โดด

16

การบริการเป็นเลิศ

งบ ทต.โดด

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ม.ค.
64

ก.พ.
64

มี.ค.
64

เม.ย.
64

พ.ค.
64

มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

หมายเหตุ

30

ระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ลำ
ดับที่
17

การแก้ปัญหาแบบมืออาชีพ

งบ ทต.โดด

18

การออกแบบการเรียนรู้

งบ ทต.โดด

19

มุ่งผลสัมฤทธิ์

งบ ทต.โดด

20

การแก้ปัญหาและดำเนินการเชิงรุก

งบ ทต.โดด

21

ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดำเนินงาน

งบ ทต.โดด

22

หลักสูตรงานบุคคล

งบ ทต.โดด

23

หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง

งบ ทต.โดด

24

หลักสูตรระเบียบวิธีงบประมาณ

งบ ทต.โดด

25

หลักสูตรทางวินัย

งบ ทต.โดด

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ม.ค.
64

ก.พ.
64

มี.ค.
64

เม.ย.
64

พ.ค.
64

มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

หมายเหตุ

31

ระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
ลำ
ดับที่
๑

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
งบ ทต.โดด

๒

อบรมสัมมนาศึกษาดูงานผูบ้ ริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ปฏิบัติ

๓

หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม

งบ ทต.โดด

๔

หลักสูตรระเบียบ/กฎหมาย ตามสายงานทีป่ ฏิบัติ

งบ ทต.โดด

๕

หลักสูตร พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

งบ ทต.โดด

๖

หลักสูตรการบริหารงานในระดับองค์กรและระดับส่วนราชการ
ภายใน

งบ ทต.โดด

๗

หลักสูตรการส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม

งบ ทต.โดด

๘

หลักสูตรการพัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ

งบ ทต.โดด

ต.ค.
64

พ.ย.
64

ธ.ค.
64

ม.ค.
65

ก.พ.
65

มี.ค.
65

เม.ย.
65

พ.ค.
65

มิ.ย.
65

ก.ค.
65

ส.ค.
65

ก.ย.
65

หมายเหตุ

งบ ทต.โดด

32

ระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
ลำ
ดับที่
9

หลักสูตรการพัฒนาด้านทักษะการพูด

งบ ทต.โดด

10

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

งบ ทต.โดด

11

ประชุมประจำเดือนร่วมกันระหว่างพนักงานและผูบ้ ริหารท้องถิ่น

งบ ทต.โดด

12

ส่งบุคลากรทุกภาคส่วนเข้ารับการอบรม / สัมมนานา ที่จัดโดย
หน่วยงานต่าง ๆ

งบ ทต.โดด

13

หลักสูตรการเป็นผู้นำ

งบ ทต.โดด

14

การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

15

ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

งบ ทต.โดด
งบ ทต.โดด

16

การบริการเป็นเลิศ

งบ ทต.โดด

ต.ค.
64

พ.ย.
64

ธ.ค.
64

ม.ค.
65

ก.พ.
65

มี.ค.
65

เม.ย.
65

พ.ค.
65

มิ.ย.
65

ก.ค.
65

ส.ค.
65

ก.ย.
65

หมายเหตุ

33

ระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
ลำ
ดับที่
17

การแก้ปัญหาแบบมืออาชีพ

งบ ทต.โดด

18

การออกแบบการเรียนรู้

งบ ทต.โดด

19

มุ่งผลสัมฤทธิ์

งบ ทต.โดด

20

การแก้ปัญหาและดำเนินการเชิงรุก

งบ ทต.โดด

21

ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดำเนินงาน

งบ ทต.โดด

22

หลักสูตรงานบุคคล

งบ ทต.โดด

23

หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง

งบ ทต.โดด

24

หลักสูตรระเบียบวิธีงบประมาณ

งบ ทต.โดด

25

หลักสูตรทางวินัย

งบ ทต.โดด

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ต.ค.
64

พ.ย.
64

ธ.ค.
64

ม.ค.
65

ก.พ.
65

มี.ค.
65

เม.ย.
65

พ.ค.
65

มิ.ย.
65

ก.ค.
65

ส.ค.
65

ก.ย.
65

หมายเหตุ

34

ระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66
ลำ
ดับที่
๑

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
งบ ทต.โดด

๒

อบรมสัมมนาศึกษาดูงานผูบ้ ริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ปฏิบัติ

๓

หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม

งบ ทต.โดด

๔

หลักสูตรระเบียบ/กฎหมาย ตามสายงานทีป่ ฏิบัติ

งบ ทต.โดด

๕

หลักสูตร พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

งบ ทต.โดด

๖

หลักสูตรการบริหารงานในระดับองค์กรและระดับส่วนราชการ
ภายใน

งบ ทต.โดด

๗

หลักสูตรการส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม

งบ ทต.โดด

๘

หลักสูตรการพัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ

งบ ทต.โดด

ต.ค.
65

พ.ย.
65

ธ.ค.
65

ม.ค.
66

ก.พ.
66

มี.ค.
66

เม.ย.
66

พ.ค.
66

มิ.ย.
66

ก.ค.
66

ส.ค.
66

ก.ย.
66

หมายเหตุ

งบ ทต.โดด

35

ระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66
ลำ
ดับที่
9

หลักสูตรการพัฒนาด้านทักษะการพูด

งบ ทต.โดด

10

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

งบ ทต.โดด

11

ประชุมประจำเดือนร่วมกันระหว่างพนักงานและผูบ้ ริหารท้องถิ่น

งบ ทต.โดด

12

ส่งบุคลากรทุกภาคส่วนเข้ารับการอบรม / สัมมนานา ที่จัดโดย
หน่วยงานต่าง ๆ

งบ ทต.โดด

13

หลักสูตรการเป็นผู้นำ

งบ ทต.โดด

14

การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

15

ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

งบ ทต.โดด
งบ ทต.โดด

16

การบริการเป็นเลิศ

งบ ทต.โดด

ต.ค.
65

พ.ย.
65

ธ.ค.
65

ม.ค.
66

ก.พ.
66

มี.ค.
66

เม.ย.
66

พ.ค.
66

มิ.ย.
66

ก.ค.
66

ส.ค.
66

ก.ย.
66

หมายเหตุ
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ระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66
ลำ
ดับที่
17

การแก้ปัญหาแบบมืออาชีพ

งบ ทต.โดด

18

การออกแบบการเรียนรู้

งบ ทต.โดด

19

มุ่งผลสัมฤทธิ์

งบ ทต.โดด

20

การแก้ปัญหาและดำเนินการเชิงรุก

งบ ทต.โดด

21

ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดำเนินงาน

งบ ทต.โดด

22

หลักสูตรงานบุคคล

งบ ทต.โดด

23

หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง

งบ ทต.โดด

24

หลักสูตรระเบียบวิธีงบประมาณ

งบ ทต.โดด

25

หลักสูตรทางวินัย

งบ ทต.โดด

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ต.ค.
65

พ.ย.
65

ธ.ค.
65

ม.ค.
66

ก.พ.
66

มี.ค.
66

เม.ย.
66

พ.ค.
66

มิ.ย.
66

ก.ค.
66

ส.ค.
66

ก.ย.
66

หมายเหตุ
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ส่วนที่ 7
งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา
เทศบาลตำบลโดด จะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งปรากฏดังนี้
๑. เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
๑) แผนงานบริห ารทั่ ว ไป งานบริห ารทั่ ว ไป หมวด ค่ าใช้ ส อย ประเภท รายจ่ าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท
๒) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 80,000 บาท
๓) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน หมวดค่าใช้
สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท
4) แผนงานการศึ ก ษา งานบริห ารงานทั่ ว ไปเกี่ ยวกั บ การศึ กษา หมวดค่ า ใช้ส อย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 120,000 บาท

2. เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
๑) แผนงานบริห ารทั่ ว ไป งานบริห ารทั่ ว ไป หมวด ค่ าใช้ ส อย ประเภท รายจ่ าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท
๒) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 80,000 บาท
๓) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน หมวดค่าใช้
สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท
4) แผนงานการศึ ก ษา งานบริห ารงานทั่ ว ไปเกี่ ยวกั บ การศึ กษา หมวดค่ าใช้ส อย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 120,000 บาท
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3. เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66
๑) แผนงานบริห ารทั่ ว ไป งานบริห ารทั่ ว ไป หมวด ค่ าใช้ ส อย ประเภท รายจ่ าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท
๒) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 80,000 บาท
๓) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน หมวดค่าใช้
สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท
4) แผนงานการศึ ก ษา งานบริห ารงานทั่ ว ไปเกี่ ยวกั บ การศึ กษา หมวดค่ าใช้ส อย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 120,000 บาท
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ส่วนที่ 8
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกสำคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดำเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในด้าน
ความสำเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์การ
เทศบาลตำบลโดด ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึงได้กำหนดแนวทางใน
การประเมินผลบุคลากร 2 รูปแบบ ดังนี้
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
2) การพิจารณาความดีความชอบประจำปี
รูปแบบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ
ในการประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของบุ ค ลากร เป็ น สิ่ งที่ จะทำให้ บุคลากรสามารถปฏิ บัติ งานได้ ส ำเร็จ ตาม
เป้าหมายที่เทศบาลตำบลโดด ต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผน
พัฒ นาบุ คลากรของเทศบาลตำบลโดด ให้ มีคุณ ลักษณะตามที่องค์ การบริห ารส่ วนตำบลต้องการ โดยแบ่ ง
สมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะตามภาระงาน
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)
เป็ น Competency ที่ บุ ค ลากรทุ ก ตำแหน่ ง ภายในเทศบาลตำบลโดดต้ อ งมี ซึ่ ง จะเป็ น
Competency ที่ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักของเทศบาลตำบลโดด ประกอบด้วย
1.1) การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้รับบริการ
อาจเป็นได้ทั้งประชาชน บุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในเทศบาล
1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์
สุจริตในการทำงาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม
ทั้งตามหลัก กฎหมายคุณ ธรรม จริย ธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิช าชีพ ของตน โดยมุ่งประโยชน์ข อง
สถาบันมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.3) การมุ่ ง มั่ น เพื่ อ บรรลุ ค วามสำเร็ จ (Achievement Motivation): ความมุ่ ง มั่ น จะ
ปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่ านมาของตนเอง
หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่เทศบาลกำหนดขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก โดดเด่น และท้าทาย
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1.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ
บุคลิกภาพและอื่น ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการทำงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน
1.5) การทำงานเป็ น ที ม ความตั้ งใจที่ จะทำงานร่ว มกั บ ผู้ อื่ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ งในที ม งาน
หน่วยงาน หรือสถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการ
สร้างและดำรงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม
2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency)
เป็น Competency ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาล
ตำบลโดด เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย
2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและ
ขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จได้
2.2) ทั ก ษะที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ทั ก ษะความชำนาญที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ
2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระทำหรือ
คุณ ลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ของเทศบาล
2.4) การใช้ ท รั พ ยากรอย่ างคุ้ ม ค่า ประหยั ดและมีป ระสิ ท ธิภ าพ แสดงถึ งการบริห าร
จัดการโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด
รูปแบบที่ 2 การพิจารณาความดีความชอบประจำปี
การพิจารณาความดีความชอบประจำปีบุคลากรของเทศบาลตำบลโดด อิงตามผลการประเมิน
การปฏิบัติงานประจำปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปี งบประมาณของเทศบาล เป็น
สำคัญ
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สรุปผลการตอบแบบสำรวจความต้องการการพัฒนาของพนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลโดด
*************************************************
แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาความต้องการเกี่ยวกับความรู้ ทักษะด้านต่างๆที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อ
นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ประกอบการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร
นอกจากนี้ เพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บ ยุ ท ธศาสตร์การพั ฒ นาของเทศบาลตำบลโดด โดยแบบสอบถามชุดนี้ แบ่ ง
ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1
คำถามเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญของบุคลากร
ส่วนที่ 2
ข้อมูลความต้องการการพัฒนาบุคลากร
ส่วนที่ 3
คำถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอื่นๆ
ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการการพัฒนาของพนักงานใน
สังกัดเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการสำรวจความต้องการการพัฒนาของพนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลโดด
พ.ศ. 2563 ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
สรุปได้ว่า จากการสำรวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีจำนวนทั้งหมด 60 ราย เป็นพนักงาน
เทศบาลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.33 จำนวน 23 ราย รองลงมาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ คิดเป็นร้อย
ละ26.63 จำนวน 16 ราย โดยส่วนใหญ่ได้รับอัตราเงินเงิน เดือนอยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 56.67 จำนวน 34 ราย รองลงมาได้รับอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 38.33 จำนวน 23 ราย และอยู่ในสังกัด สำนักปลัดเทศบาล มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ43.33 จำนวน
26 คน รองลงมาอยู่ในสังกัดกองการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 25 จำนวน 15 ราย
ประเภทพนักงาน
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความต้องการการพัฒนาบุคลากร
ประเภทการพัฒนา
สรุปได้ว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการประเภทการพัฒนาโดยการจัดส่งเข้ารับ
การอบรมกั บ หน่ ว ยงานอื่ น มากที่ สุ ด ทั้ งหมดจำนวน 50 ราย ,จั ด ฝึ ก อบรมเป็ น โครงการ โดย
หน่วยงานจัดอบรมเอง จำนวน 6 ราย ,จัดกิจกรรมสอนงานจากผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงาน จำนวน
9 ราย ,ฝึกปฏิบัติ จำนวน 17 ราย และ ให้มีเอกสารคู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ จำนวน 17 ราย ซึ่ง การสำรวจข้อมูลตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (รายละเอียด
ปรากฏตามรูปภาพ)
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หลักสูตรที่ต้องการพัฒนาอบรม
สรุป ได้ว่า บุ คลากรผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการประเภทการพัฒ นาโดยหลักสูตรที่
ต้องการพัฒนาอบรม คือ หลักสูตรประจำสายงาน จำนวน 58 ราย , หลักสูตรงานบุคคล จำนวน 8
ราย , หลักสูตการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 9 ราย , หลักสูตรระเบียบวิธีงบประมาณ จำนวน 8 ราย ,
หลักสูตรทางวินัย จำนวน 5 ราย และหลักสูตรอื่นๆ จำนวน 1 ซึ่ง การสำรวจข้อมูลตอบได้มากกว่า 1
ข้อ (รายละเอียดปรากฏตามรูปภาพ)

8

5

1

9

8

58

45
ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนาอบรม/พัฒนา
สรุปได้ว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา/อบรม ทั้ง
ปีงบประมาณ จำนวน 44 ราย , ช่วงไตรมาสแรก จำนวน 7 ราย ,ช่วงไตรมาศที่สอง จำนวน 3 ราย ,
ช่วงไตรมาสที่สาม จำนวน 3 ราย ,ช่วงไตรมาสที่สี่ จำนวน 2 ราย และอื่นๆ จำนวน 1 ราย ซึ่ง การ
สำรวจข้อมูลตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (รายละเอียดปรากฏตามรูปภาพ)
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
-ไม่มี
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๑. องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลโดด
ประกอบด้วย
๑. นายกเทศมนตรีตำบลโดด
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาล
กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ
5 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
กรรมการ
6. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
กรรมการ/เลขานุการ
7. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของของเทศบาล
ตำบลโดด กำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อเทศมนตรีตำบลโดดทราบ

บทสรุป
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโดด สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข
เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและ
การถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางตำแหน่งที่จำเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจ
บางประการที่ไม่มีความจำเป็นอาจต้องทำการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ
ให้ ส อดคล้ อ งกับ นโยบายถ่ายโอนงานสู่ ท้ อ งถิ่ น ให้ มากที่ สุ ด บุ คลากรที่ มี อ ยู่จึงต้ องปรับ ตัว ให้ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์อยู่เสมอ

