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เทศบาลตําบลท่าข้าม
อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

คํานํา
การพัฒนาบุคลากร เทศบาลตําบลท่าข้าม อําเภอปะเหลียน คํานึงถึงการสร้าง
กําลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม เพื่อให้บุคคลากรทุกตําแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะตําแหน่ง
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตน
ให้เหมาะสมสําหรับตําแหน่ง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็นพนักงานเทศบาลที่ดีที่มีคุณธรรม
โดยได้กําหนดหลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนา
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะตําแหน่ง ด้านการบริหารงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางในการพัฒนาบุคลากรและใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
ด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล เทศบาลตํ า บลท่ า ข้ า ม จึ ง ได้ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจํ า ปี
2566 - 2564 ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตําบลท่าข้าม
ประจําปี 2564 - 2566 จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน และสร้าง
ขวัญกําลังใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานต่อไป
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1.

หลักการและเหตุผล

1.1 ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับ
สากล เป็นสิ่งที่มีความจําเป็น อย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization)
โดยต้ อ งอาศั ย ความรู้ ค วามสามารถของบุ ค ลากร องค์ ค วามรู้ แ ละการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ต ามหลั ก
ธรรมาภิบาล คือ ปัจจัยสําคัญ ที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒ นาสู่ความเป็นเลิศได้ ภายใต้กระแสแห่งการ
ปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่ ผู้นําหรือผู้บริหาร
องค์การต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการเร่งรัด
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ
และนําระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึง่ นําไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้
ภายในองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎี กาว่า ด้ ว ยหลักเกณฑ์และวิธีก ารบริ ห ารกิจ การบ้า นเมื องที่ ดี พ.ศ.๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้
“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒ นาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่ า งสม่ํ า เสมอ โดยต้ อ งรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและสามารถประมวลผลความรู้ ในด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ นํ า มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็น
บุคลากรที่มีป ระสิทธิภ าพและมีการเรีย นรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติราชการของส่ว น
ราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ”์
“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศ
ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่
อดีต จนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนํามาปรับใช้กับการ
ปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนา
ความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้ า ราชการ เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการทุ ก คนเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถในวิ ช าการสมั ย ใหม่ ต ลอดเวลามี
ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซงึ่ กันและกัน เพื่อ
การนํามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”

-2๑.๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง (ก.ท.จ.ตรัง)
ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจังหวั ด ตรัง เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑1 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หมวด 14 กิจการอัน
เกี่ยวกับ การบริห ารงานบุคคล ส่วนที่ ๔ เรื่องการพัฒ นาพนักงานเทศบาล ข้อ 297 ได้กําหนดให้มีการ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตําแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านคุณธรรม และจริยธรรม
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางดั ง กล่ า ว เทศบาลตํ า บลท่ า ข้ า ม อํ า เภอปะเหลี ย น
จังหวัดตรัง จึงได้จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการ พัฒ นาบุคลากรของเทศบาลตํา บลท่าข้าม เป็น เครื่องมือในการบริห ารงานบุคคลของ
ผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการ พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
เทศบาลตํ า บลท่ า ข้ า ม ในการ ปฏิ บั ติ งานราชการและบริก ารประชาชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล โดยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น ระเบีย บ กฎหมาย
นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง
ได้แ ก่ ความรู้ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ งานของตํ า แหน่ งหนึ่ งตํ า แหน่ งใด
โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ
(3) ด้านการบริหาร
ได้แ ก่ รายละเอี ย ดที่ เกี่ย วกับ การบริห ารงานและการบริการประชาชน เช่ น
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้
อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทํางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข และเพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางดั ง กล่ า ว เทศบาลตํ า บลท่ า ข้ า ม จึ ง ได้ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจํ า ปี
งบประมาณ ประจํา ปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้น เพื่ อ ใช้เป็น แนวทางในการพั ฒ นาบุค ลากร
เป็ น เครื่องมือในการบริห ารงานบุคคลของผู้บ ริห าร อีกทั้งยังเป็น การพัฒ นาเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลตําบลท่าข้าม ในการปฏิบัติงานราชการและบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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วัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตสํานึกในการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills)
เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกตําแหน่งได้รับการพัฒนาทางด้าน
คุณ ธรรมจริย ธรรม เพื่ อให้ การบริห ารและการปฏิ บั ติงานที่ มีป ระสิท ธิผ ล โดยดํ า เนิ น การภายใต้ห ลั ก
คุณธรรม จริยธรรม
 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นทีจ่ ะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิผล

เป้าหมายในการพัฒนา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุ ค ลากร ได้ รับ การพั ฒ นาการเพิ่ ม พู น ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในปี 2564 – 2566 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด
1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลท่าข้าม ประกอบด้วย
- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน 17 คน
- ข้าราชการ
จํานวน 14 คน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 10 คน
- พนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 2 คน
- ลูกจ้างประจํา
จํานวน 4 คน
ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงานทุกคน
2. ประชาชนตําบลท่าข้าม ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ85
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากร มีความรู้ ความชํานาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภ าพ ในปีงบประมาณ 2564 - 2566 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 จากจํานวนพนักงานที่ได้รับการ
พัฒนา
1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลท่าข้าม ทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
เพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ประชาชนตําบลท่าข้าม ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เป้าหมายเชิงประโยชน์
เทศบาลตํ าบลท่ าข้ า ม มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ งาน และ
ผลักดันให้การบริหารงานของเทศบาลตําบลท่าข้ามบรรลุตามเป้าหมาย

ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตําบลท่าข้าม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบล
ท่าข้าม ประจําปี 2563 - 2566 ประกอบด้วย
1. นายกเทศมนตรีตําบลท่าข้าม
ประธานกรรมการ
2. ปลัดเทศบาลตําบลท่าข้าม
กรรมการ
3. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน
กรรมการ
4. นักทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น ร่วมพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบล ของบุคลากรในสังกัด ให้ครอบคลุมเนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) การกําหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ
งบประมาณในการ พัฒนาพนักงานเทศบาล ให้มีความสอดคล้องกับตําแหน่งและระดับตําแหน่งในแต่ละ
สายงาน ที่ดํารงอยู่ตามกรอบแผน อัตรากําลัง 3 ปี
2) ให้บุคลากรของเทศบาลตําบลท่าข้าม ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร
ดังนี้
(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
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3) วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้เทศบาลตําบลท่าข้าม เป็นหน่วยดําเนินการเอง
หรือดําเนินการ ร่วมกับ ก.ท.จ. จังหวัดตรัง หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็
ได้ ตามความจําเป็น และความเหมาะสม ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝึกอบรม
(3) การศึกษาหรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(5) การสอนงาน การให้คําปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
4) พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละ
วิธีการสําหรับการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้ครอบคลุมโดยคํานึงถึง
ความประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
5) พิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จําเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ ให้กับบุคลากรในสังกัด อย่างน้อยควรประกอบด้วย
(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
(3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
(4) การบริการเป็นเลิศ
(5) การทํางานเป็นทีม
6) พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร KM (Knowledge Management) ในองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังลึก เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ในทุกวาระ ทุกโอกาส
เพื่อสืบค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ในตัวบุคลากร และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลท่าข้าม
ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ส ภ า ว ะ แ ว ด ล้ อ ม (SWOT Analysis) เป็ น เค รื่ อ งมื อ ใน ก า ร ป ร ะ เมิ น
สถานการณ์ สําหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารกําหนด จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการ
ทํางานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็น เครื่องมื อในการวิเคราะห์ ส ถานการณ์ เพื่ อให้
ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูก
ทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้
อย่างไรว่าระบบการทํางานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรนํามาพิจารณา
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การวิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนาบุคลากร
ในการจัดทําแผนพัฒ นาบุคลากรจะต้องมีการรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน
ทันสมัย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยข้อมูลควรแสดง
แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจําเป็นต้องศึกษาและทราบถึงทิศทาง หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นในห้วงเวลานั้น และต้องคํานึงถึงบุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ ความ
คาดหวัง และความต้องการของบุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลต่อการพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากรในองค์กร อันเป็นสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร ซึ้งทั้งหมดเป็น การประเมินสถานภาพในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคําถามว่า ปัจจุบันบุคลากรใน
องค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน สําหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกําหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ในอนาคต
ทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายในได้แก่จุดแข็ง(Strength - S)
จุดอ่อน(Weak - W)และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส(Oppotunity -O)และอุปสรรค(Threat - T)เป็น
เครื่องมือ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Scanning)
จุดแข็ง (Strengths : S)
1. บุคลากรมีความหลากหลาย (สหวิชาชีพ) ซึ่งเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
2. หน่วยงานจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อการพัฒนาบุคลากรได้แก่หลักสูตรภายนอก
3. มีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในที่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร
4. มีวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอในการพัฒนาบุคลากร
5. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากร
6. วัฒนธรรมองค์กรที่มีการเคารพผู้สูงอาวุโสเอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร โดยการสอน
งานและระบบพี่เลี้ยง
7. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
8. มีเอกสารเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรหลายรูปแบบ เช่น เอกสาร แผ่นพับ
หนังสือ คู่มือซีดี เว็บไซต์ฯ
9. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก อย่าง
สม่ําเสมอและต่อเนื่อง
10. มีช่องทางการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอ
11. มีการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้จากผู้มีประสบการณ์สูงกว่าโดยการทํางานเป็น
ทีมและการทํางานในรูปแบบคณะกรรมการ
12. มีการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากร
13. มีการดําเนินการตามแผนการติดตามประเมินผลและปรับปรุงด้านการพัฒนาบุคลากร
14. มีการกําหนดแผนกลยุทธ์/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรที่
ชัดเจนในทุกระดับ
15. บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน และระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน
16. บุคลากรมีความเข้าใจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตําบลท่าข้ามได้เป็นอย่างดี
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1. งบประมาณไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่
จําเป็นในการปฏิบัติงาน
2. ไม่มีการนําผลจากการสํารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลไปใช้ใน
การจัดทําหลักสูตรในการพัฒนาอย่างจริงจัง
3. ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจ และทักษะการทํางานแบบบูรณาการ
4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่ได้มาตรฐาน
5. ขาดการเตรียมพร้อมบุคลากร เพื่อรองรับลักษณะงานที่จะต้องไปปฏิบัติ เช่น
ข้าราชการบรรจุใหม่ หรือการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น
6. บุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
7. การแข่งขันระหว่างองค์กรมีน้อย
8. บุคลากรยังขาดความเข้าใจการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Scanning)
โอกาส (Opportunities : O)
1. การปฏิรูประบบราชการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ทําให้ต้องเร่งพัฒนา
บุคลากร
2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้ข้าราชการต้องเสริมสร้างแลพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลาย
ช่องทาง ทําให้เกิดการพัฒนาตนเองได้ตามที่ต้องการและต่อเนื่อง
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหลักสูตรการอบรมหลากหลาย ซึ่งครอบคลุมทุก
สายงาน
5. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร
6. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรมากขึ้น
อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats)
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบางตัวยังไม่ครอบคลุม ไม่สอดคล้องกับความ
เป็นจริงและไม่ยังไม่ทันกับภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป
2. งบประมาณไม่เพียงพอ
3. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณลงสู่ท้องถิ่นมี
สัดส่วนลดลง
4. หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรไม่สอดรับกับความต้องการของผู้อบรม
5. หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูง
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ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเทศบาล กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานเทศบาลให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานทุก
ระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาพนักงานเทศบาลให้เป็นคนดี กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานเทศบาลให้เป็นคนมีความรู้
คู่ความดี
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาพนักงานเทศบาลทุกระดับ
เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานเทศบาลทุกระดับ ให้ยอมรับ
การการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานเทศบาล
ร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพ
ประชาชน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลยอมรับในผลงาน
ของคนอื่นและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน
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ขั้นตอนการในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลท่าข้าม
ขั้นตอนการดําเนินงาน
 การเตรียมการและการวางแผนการพัฒนาบุคลากร
1) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
2) ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ กําหนดเป้าหมาย
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ของเทศบาลตําบลท่าข้าม เพื่อจัดทําร่างแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล
3) พิจารณาเหตุผลและความจําเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูวา่ ผู้ใต้บังคับ บัญชาแต่
ละคน สมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตรฐานที่ กําหนดไว้
4) กําหนดประเภทของความจําเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
และทั กษะ เฉพาะของานในแต่ล ะตํา แหน่ ง ด้า นการบริห าร ด้านคุณ สมบั ติส่ว นตัว และด้า นคุณ ธรรม
จริยธรรม
5) จั ด ทํ า ร่ า งแผนพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล ของเทศบาลตํ า บลท่ า ข้ า ม และส่ ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับแต่งร่างแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
55 ) ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลท่าข้าม
 การดําเนินการพัฒนา
1) การเลือกวิธีพัฒ นาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญ ชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจําเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควร
นําข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากําหนด กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจําเป็นต้องได้รับการ
พัฒ นาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับ พัฒ นา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดย
สามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒ นาได้ห ลายรูป แบบตามความ เหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การ
สับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมมนา เป็น
ต้น
2) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือก
แนวทาง การพัฒ นาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทําเป็นโครงการเพื่อดําเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้าง องค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดําเนินการ

รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรียมการและการวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะทํางาน
1.2 พิจารณาเหตุผลและความจําเป็น
1.3 กําหนดประเภทของความจําเป็น
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การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชน
ดําเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมเช่น
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การให้คําปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การศึกษาหรือการดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ
ขั้นที่ 3 การติดตามและประเมินผล
จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงความสําเร็จ ความรู้ความสามารถ
และผลการปฏิบัติงาน
การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลตําบลท่าข้าม ได้ติดตามและประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
1) ผู้บงั คับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา
เมื่อผ่านการ ประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว
2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรอบแนวความคิดแผนพัฒนาบุคลากร (Conceptual Framework in Personnel Development Plan)
องค์ประกอบ 1
1.
ทรัพยากรที่

1.1 บุคลากรที่
รับ
ผิดชอบดาน
1.2
งบประมาณที่
ใชในกิจกรรม
1.3 เวลาที่ใช
เพื่อดําเนิน
กิจกรรม

1.4 นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยีที่
ใช

องค์ประกอบ 2

2. กิจกรรม
(Process)

2.1 พัฒนาสมรรถนะจําเปน
พื้นฐาน (Intrinsic
2.2 พัฒนาสมรรถนะตาม
ยุทธศาสตร (Strategy-

2.3 พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจ
หลักหนวยงาน (Routine-

2.4 พัฒนาโดยวิธเี ริ่มจากภายใน
(Inside-Out Approach)
มากกวาวิธเี ริม
่ จากภายนอก
2.5 ศึกษาแนวโนมปญหาและ
นวัตกรรมเพื่อใหปรับตัวเขากับ
สถานการณในอนาคตได

2.6 กลไกขับเคลือ
่ นแผนพัฒนา
บุคลากร (Driving Mechanism
of Personnel Development

องคประกอบดานการขับเคลือ
่ น (Driving
(Driving Force

องค์ประกอบ 3

องค์ประกอบ 4

(Output)

(Outcome)

3. ผลผลิต

3.1 บุคลากร
เกงคิด (รูวิธี
คิด คิดเปน มี
จิตสํานึกที่ดี

3.2 บุคลากร
เกงคน (เขาใจ
ตนเอง เขาใจ
คนอื่น รูวิธี
ทํางานและอยู
รวมกับคนอื่น
3.3 บุคลากร
เกงงาน (มี
ความรูและ
ทักษะในการ
บริหารและ
ปฏิบัติงานได

4. ผลลัพธ

4.1 บุคลากร
มีจิตสํานึก
พัฒนา
ตนเองอยาง
ตอเนื่อง
มีสมรรถนะ
ที่สามารถ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร
ของ ทต. ทา
ขาม
ได
อยางมี
ประสิทธิภา
พ และมี
สมรรถนะ”

องค์ประกอบ 5
5. ผลลัพธ
สุดทาย

5.1 ประชาชน
เชื่อมั่นและ
ศรัทธา
ในการ
บริหารงาน

5.2 ไดรับความ
รวมมือในการ
บริหารงานจาก
ประชาชน

องคประกอบดานผลสั
นผลสัมฤทธิท
์ เี่ กิดจากการขั
จากการขับเคลือ
่ น
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การกํ า หนดแนวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของเทศบาลตํ า บลท่ า ข้ า ม ได้ พิ จ ารณาและให้
ความสําคัญกับบุคลากรของเทศบาลตําบลท่าข้าม ในทุกระดับทั้ง คณะผู้บริหาร,สภาเทศบาลตําบลท่าข้าม
,ข้าราชการ,ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลท่าข้าม เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน, หน้าที่ ความรับผิดชอบ, ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง,
การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้

 เทศบาลตําบลท่าข้าม

1. นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับกลาง (ปลัดเทศบาล)
2. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัดเทศบาล)

 สํานักปลัดเทศบาล

ประกอบด้วย ข้าราชการ
1. นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล)
2. นิติกรชํานาญการ
3. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
4. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน
5. พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจํา)
6. เจ้าพนักงานทะเบียน (ลูกจ้างประจํา)
ประกอบด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
2. นักการ
3. ภารโรง
4. พนักงานดับเพลิง

กองคลัง
ประกอบด้วย ข้าราชการ
1. นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผู้อํานวยการกองคลัง)
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ
4. นักวิชาการคลังชํานาญการ
5.เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
ประกอบด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. คนงานจัดเก็บรายได้
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กองช่าง
ประกอบด้วย ข้าราชการ
1. นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อํานวยการกองช่าง)
2. เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ประกอบด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย ข้าราชการ
1. นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น (ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ)
2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
3. นักการ (ลูกจ้างประจํา)
ประกอบด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. คนงานประจํารถขยะ

 กองการศึกษา

ประกอบด้วย ข้าราชการ
1.นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (ผู้อํานวยกองการศึกษาฯ)
2. นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
2.ครู คศ.1
ประกอบด้วย พนักงานจ้างทั่วไป
1.ผู้ดูแลเด็ก
ในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลท่าข้าม มีความจําเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทําให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งใน
การพัฒนาบุคลากรในองค์กรนั้น จะต้องเริ่มจากเช้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงถึงสิ้นสุดในการดํารงตําแหน่ง
ซึ่งพนักงานเทศบาลตําบลท่าข้าม ลูกจ้างประจําพนักงานจ้าง ต้องได้รับการประกันคุณภาพอาจแยกได้เป็น
4 องค์ประกอบตามวงจร ดังนี้

ความก้าวหน้า
ในตําแหน่ง

การประเมินคุณภาพ
จากผลงาน

การตอบแทน
และยกย่อง
การพัฒนา
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-141. การพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตําบลท่าข้าม จะต้อง
ได้รับการพัฒนาเป็นระยะ ตั้งแต่ได้รับการบรรจุใหม่ ตลอดไปจนถึงช่วงอายุของการรับราชการ ซึ่งการ
พัฒนาอาจจะทําได้หลายวิธี เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาดูงานเป็น
ต้น เทศบาลตําบลท่าข้าม จึงต้องสนับสนุนให้มีการพัฒนาและลงทุนทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
2. การประเมินคุณภาพ จากผลการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับการประเมินอย่างยุติธรรม ในรูปแบบ
คณะกรรมการ ซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมการประเมินแบบมีส่วนร่วม
3. ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน จะต้องเป็นไปตามการประเมินผลคุณภาพงาน ถ้า
หากคุณภาพงานออกมาดี ควรได้รับผลตอบแทนในทางที่ดี หากไม่เป็นที่พอใจให้ปรับเปลี่ยนงานที่ถนัด
กว่า หรือกลับไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม
4. การตอบแทนและยกย่อง เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่จะสร้างขวัญกําลังใจกับข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตําบลท่าข้าม โดยผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ ที่ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่วนรวม อาจเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติจากผู้บังคับบัญชา การได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง

การกําหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา
1. เทศบาลตําบลท่าข้าม ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จําเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ ของบุคลากรทุกระดับชั้น มากําหนดเป็นสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งเทศบาล
ตําบลท่าข้าม ได้ประกาศใช้เป็นตัวกําหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ทุก 6 เดือน ดังนี้

การมุ่งผลสัมฤทธิ์

การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน

การบริการเป็นเลิศ

การทํางานเป็นทีม
2. ตําแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอํานวยการท้องถิ่น เป็นสายงานของผู้บริหาร
เทศบาลตําบลท่าข้าม ได้กําหนด แนวทางการสําหรับการพัฒนาเพื่อทําหน้าที่ผู้บริหารทีด่ ีในปัจจุบันและ
อนาคต พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ ดังนี้

การเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง

ความสามารถในการเป็นผู้นํา

ความสามารถในการพัฒนาคน

การคิดเชิงกลยุทธ์
3. ตํ า แหน่ งอื่ น ที่ น อกเห นื อ จากสายงานผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น อํ า น วยการ
ท้องถิ่น เทศบาลตําบลท่าข้าม ได้กําหนดสมรรถนะประจําสายงาน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและ
ระดับที่ดํารงตําแหน่งอยู่ , ตามสายงานประจําของแต่ละตําแหน่ง ยกเว้น ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
บางตําแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลวังลึก ในเรื่องของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปี และต้องดําเนินการทุก 6 เดือน เช่นกัน
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หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนาบุคลากร
หลักสูตรในการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา งบประมาณในการดําเนิน
การพัฒนา และ การติดตามและประเมินผล
หลักสูตรในการพัฒนา สําหรับพนักงานเทศบาลแต่ละตําแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยใน
หลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools)
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังแผนภูมิต่อไปนี้
เครื
่ งมือการพัฒนา
เครือ
บุคลากร
(Development Tools)

การฝกอบรมในหองเรียน
(Classroom Training)

เครือ
่ งมืออืน
่ ๆ
ทีไ
่ มใชการฝกอบรมใน
หองเรียน

เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ความรู ้อยูต่ ิดตัวไม่นานประมาณ
๑ – ๒ สัปดาห์
การเรี ยนรู ้ระยะสั"น (Short

Term Learning)

  เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
การเรี ยนรู ้ระยะยาว (Long Term Learning) ได้แก่
การสอนงาน (Coaching)
การฝกอบรมในขณะทํางาน (On the Job
Training : OJT)
โปรแกรมองคกรพี่เลี้ยง (Mentoring Program)
การเพิ่มคุณคาในงาน (Job Enrichment)
การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement)
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment)
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
การใหคําปรึกษาแนะนํา (Consulting)
การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing)
การทํากิจกรรม (Activity)
การเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning)
การเปนวิทยากรภายใน (Internal Trainer)
การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
การใหขอมูลปอนกลับ (Feedback)
การฝกงานกับผูเชี่ยวชาญ (Counterpart)
การเปรียบเทียบกับคูแขง / คูเปรียบเทียบ

แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลท่าข้าม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ประจําปีงบประมาณ 2561 – 2563
.
โครงการ / กิจกรรม หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ
วิธีการพัฒนา

แผนงาน / โครงการ

วัตถุประสงค์

ระดับ
ทุกระดับ

เป้าหมาย
จํานวน
เท่ากับจํานวนของ
ข้าราชการและพนักงาน
จ้างที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งใหม่

งบ
ประมาณ
เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร

1. การปฐมนิเทศ 1.1 โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่

- เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทศบาลตําบลท่าข้าม
และบทบาทหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย

2. การฝึกอบรม

2.1 โครงการฝึกอบรมใน
สายงานผู้บริหารตามแผน
การดําเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ทํางานของผู้บริหาร

ต้น-กลาง

ข้าราชการสายงาน
ผู้บริหารทุกคน

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร

2.2 โครงการฝึกอบรม
สายงานผู้ปฏิบัตติ าม
แผนการดําเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น
2.3 โครงการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม

- เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบ

ปง./ชง.
ปก./ชก.

ข้าราชการสายงานผู้
ปฏิบัติทุกคน

- เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง

ทุกระดับ

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างทุกคน

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร
10,000

ระยะเวลา
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ดําเนินการ
ปีงบประมาณ ข้าราชการและ
2564 - 2566 พนักงานจ้างที่ได้รับ
การบรรจุใหม่มีความรู้
ความเข้าใจและปฏิบตั ิ
งานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ปีงบประมาณ ข้าราชการสายงาน
2563 - 2566 ผู้บริหารมีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
ดําเนินการ
- หน่วยงานภายนอก
- ส่วนราชการอื่น
- สํานักปลัดเทศบาล

ปีงบประมาณ ข้าราชการสายงานผู้
2563 - 2566 ปฏิบัติมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงาน
เพิ่มมากขึ้น
ปีงบประมาณ ข้าราชการ
2564 - 2566 ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างทุกคนมี
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
บริการประชาชน และ
สามารถดําเนินชีวิตได้
อย่างปกติสุข

- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
- ส่วนราชการอื่น
- หน่วยงานภายนอก
- กองการศึกษา
- ส่วนราชการอื่น
- หน่วยงานภายนอก

- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
- ส่วนราชการอื่น
- หน่วยงานภายนอก

แผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตําบลท่าข้าม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประจําปีงบประมาณ 2564 - 2566
โครงการ / กิจกรรม หลักสูตรความรูพ้ ื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ

3. การประชุมเชิง 3.1 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการ ปฏิบตั ิการ/สัมมนา เพิม่
สัมมนา
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
เทศบาลตําบลท่าข้าม

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน

3.2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
กองคลัง
3.3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
กองช่าง
3.4 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
กองสาธารณสุข
3.5 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
กองการศึกษา

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
ระดับ
จํานวน
ทุกระดับ ข้าราชการ
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างสังกัด
เทศบาลตําบลท่า
ข้าม
ทุกระดับ ข้าราชการ พนักงาน
จ้างสังกัดกองคลัง
ทุกคน

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน

ทุกระดับ ข้าราชการ พนักงาน
จ้างสังกัดกองช่างทุก
คน

เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร

ปีงบประมาณ
2564 - 2566

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน

ทุกระดับ ข้าราชการ พนักงาน
จ้างสังกัดกองกอง
สาธารณสุขทุกคน

เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร

ปีงบประมาณ
2564 - 2566

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน

ทุกระดับ ข้าราชการ พนักงาน
จ้างสังกัดกอง
การศึกษาทุกคน

เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร

ปีงบประมาณ
2561 - 2563

วิธีการพัฒนา

แผนงาน / โครงการ

วัตถุประสงค์

งบ
ประมาณ
เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ปีงบประมาณ
2564 - 2566

หน่วยงาน
ดําเนินการ
บุคลากรสังกัดเทศบาลตําบล ทุกส่วน
ท่าข้าม มีความรู้ ความ
ราชการและ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานเพิ่ม หน่วยงานที่
มากขึ้น
ดําเนินการ

เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร

ปีงบประมาณ
2564 - 2566

บุคลากรของกองคลัง มี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงานที่
ดําเนินการ
บุคลากรของกองช่าง มี
ทุกส่วน
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ราชการและ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
หน่วยงานที่
ดําเนินการ
บุคลากรของกองสาธารณสุข ทุกส่วน
มีความรู้ ความเข้าใจในการ ราชการและ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
หน่วยงานที่
ดําเนินการ
บุคลากรของกองการศึกษา ทุกส่วน
มีความรู้ ความเข้าใจในการ ราชการและ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
หน่วยงานที่
ดําเนินการ

แผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตําบลท่าข้าม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประจําปีงบประมาณ 2564 - 2566
โครงการ / กิจกรรม หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ
วิธีการพัฒนา

แผนงาน / โครงการ

วัตถุประสงค์

3.6 โครงการประชุม - เพื่อซักซ้อม
ประจําเดือนบุคลากรใน ทบทวน และวาง
หน่วยงาน
แนวทางการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
3.7 โครงการอื่น ๆ ที่ - เพื่อรองรับ
สามารถกําหนดได้
นโยบายที่ได้รับ
ภายหลังตามความ
มอบ
จําเป็นและสถานการณ์

เป้าหมาย
ระดับ
จํานวน
ทุก ข้าราชการ
ระดับ ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างทุกคน

ทุก
ระดับ

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างทุกคน

งบ
ประมาณ
-

-

ระยะเวลา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ดําเนินการ
ปีงบประมาณ สามารถวางแนวทางการปฏิบัตไิ ด้อย่างมี
2564 - 2566 ประสิทธิภาพ

ปีงบประมาณ
2564 - 2566

-

หน่วยงาน
ดําเนินการ
- สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสาธารณสุข
-

ก

ารติดตามและประเมินผลการพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลท่าข้าม
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลท่าข้าม
ประกอบด้วย
1. นายกเทศมนตรีตําบลท่าข้าม
2. ปลัดเทศบาลตําบลท่าข้าม
3. รองปลัดเทศบาลตําบลท่าข้าม
4. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน
5. นักทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กําหนดวิธีการ
ติดตามประเมินผล ตลอดจนการดําเนินการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผลการ
ติดตามประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีตําบลท่าข้าม
ตัวชี้วัดและข้อเสนอระดับเป้าหมาย
1.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 – 2566 ในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
2.ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทํางานของเทศบาลตําบลท่าข้ามสูงขึ้นมากกว่า
ร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา
3.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการที่โปร่งใสและเป็นธรรมของเทศบาล
ตําบลท่าข้ามเพิ่มสูงขึ้น มากกว่าร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา
4.ร้อยละของบุคลากรในเทศบาลตําบลท่าข้ามที่เข้าใจและประยุกต์หลักคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ มากกว่าร้อยละ 60 ของจํานวนประชากรที่สุ่ม
ทดสอบ
5.ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานที่เพิ่มสูงขึ้น
มากกว่าร้อยละ 60 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา

