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  การบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจสำคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร จึงเป็นภาระหน้าที่ของ
ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะ ที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เพ่ือทำให้
บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลสำเร็จต่อเป้าหมายของหน่วยงาน 
 

  การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร จึงเป็นการวางแผนและกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีและการพัฒนาตามนโยบาย
แห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบราชการ
ส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเป็นข้อมูลเบื้องต้น  ตลอดจนปัญหาที่เกิดข้ึน
นำมาวิเคราะห์เพ่ือประกอบพิจารณาวางแผนพร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการฝึกอบรม ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ทัศนคติของบุคลากร เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้มาใช้ ในองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 

  เทศบาลตำบลวังโพธิ์ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 – 2566 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การบริหารราชการต่อไป  
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แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลสามัญ 

เทศบาลตำบลวังโพธิ์ อำเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบุรี 
*********************** 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 

  การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับสากล  
เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization) โดยต้องอาศัย
ความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปัจจัยสำคัญที่จะ
ช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 กำหนดให้เทศบาล มีการพัฒนาผู้ได้รับ
การบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลสามัญก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน ของทาง
ราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการบทบาท และหน้าที่ของพนักงาน เทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดี  โดยองค์การบริหารส่วนตำบล
ต้ อ ง ด ำ เนิ น ก า ร พั ฒ น า ให้ ค ร บ ถ้ ว น ต า ม ห ลั ก สู ต ร ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พ นั ก ง า น เท ศ บ า ล ส า มั ญ 
(ก.อบต.จังหวัด) กำหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้ พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมใน
ห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้
สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลก็ให้กระทำได้ ทั้งนี้  เทศบาลที่จะ
ดำเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลสามัญกำหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตร
ตามความจำเป็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา เห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงาน เทศบาลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้ เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้ และอาจกระทำได้โดยสำนักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลสามัญ(ก.อบต.) หรือสำนักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสามัญ(ก.ท.จ) 
ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ และประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2545 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร ต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลสามัญที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด โดยให้กำหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
สามัญตามกรอบของแผนอัตรากำลังของเทศบาล นั้น 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลตำบลวังโพธิ์  ได้จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 
ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  ทัศนคติที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 

(1) ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น ระเบียบ 
กฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
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(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์ งาน
การเงิน งานด้านช่าง เป็นต้น 

(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ใน
เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น 

(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคล
อ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทำงาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมี
ความมีความสุข 

ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรจะต้องมีการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน  
ทันสมัย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่
เปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ ความคาดหวัง และความต้องการของบุคลากรใน
องค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะ
คุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของ
บุคลากรในองค์กร อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพในปัจจุบันโดยเป็นการ
ตอบคำถามว่าปัจจุบันบุคลากรในองค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายในได้แก่ จุดแข็ง 
(Strength – s) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) 
เป็นเครื่องมือ 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่ใกล้ เทศบาล บุคลากรมีความ
รักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่ การเดินทางสะดวกทำงานเกิน
เวลาได ้

2. มีอายุเฉลี่ย 25 – 45 ปี เป็นวัยทำงานสามารถรับรู้
และปรับตัวได้เร็ว 

3. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
4. มีผู้หญิ งมากกว่าผู้ ชายทำให้การทำงานละเอียด

รอบคอบ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทำงานคล่อ งตัวโดยใช้

ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 
6. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 
 
 

1. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจของเทศบาล 
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
3. ขาดความกระตือรือร้น 
4. ทำงานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลักไม่

ทำงานเป็นทีม 
5. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป มีระบบอุปถัมภ์และ

กลุ่มพรรคพวก  การดำเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยาก 
6. ไม่ศึกษาความรู้เพิ่มเติม 
7. ไม่ปรับตัวให้เข้ากับการทำงานในปัจจุบันที่ต้องใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
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โอกาส อุปสรรค 
1. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาล ทำให้รู้

สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี มีความใกล้ชิด
คุ้นเคยกับประชาชนทำให้เกิดความร่วมมือในการ
ทำงานได้ง่าย 

2. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี, ปริญญาโท 
เพ่ิมข้ึน 

3. เทศบาลให้การส่งเสริมและสนับสนุนเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ 

 

1. ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน ขาดบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มีจำกัดทำให้
ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะทำงานได้
ครอบคลุมภารกิจของ เทศบาล 

2. พื้นที่กว้างทำให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
3. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในบริการสาธารณะบาง

ประเภทไม่มี/ไม่เพียงพอ 
 

 
2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตสำนึกในการพัฒนา
ตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual  Skills) เพ่ือการบริหาร
และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิผล 
  2.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน (Technical  Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล  รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความ
ร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์  อันประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครู  และพนักงานจ้างทุกคน  ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้  มีความสามารถ  
ทักษะ  คุณธรรม  และจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
  2. ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างน้อยร้อยละ 60 ของบุคลากรทั้งหมด 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ทุกคน  ที่ได้เข้ารับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2. ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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4. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 
  คณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลวังโพธิ์    เห็นสมควรให้จัดทำ  
แผนการพัฒนาบุคลากร  โดยให้มีขอบเขต  เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  1)  การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณใน
การ พัฒนาพนักงานเทศบาลสามัญให้มีความสอดคล้องกับตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแต่ละสายงาน ที่ดำรงอยู่
ตามกรอบแผน อัตรากำลัง 3 ปี 
  2)  ให้บุคลากรของเทศบาลตำบลวังโพธิ์  ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้ 
   (1)  หลักสูตรความรู้พืน้ฐานในการปฏิบัติราชการ 
   (2)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
   (3)  หลักสูตรความรู้  และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
   (4)  หลักสูตรด้านการบริหาร 
   (5)  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  3)  วิธีการพัฒนาบุคลากร  ให้เทศบาลตำบลวังโพธิ์ เป็นหน่วยดำเนินการเอง หรือดำเนินการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจำเป็น และความเหมาะสม ดังนี้ 
   (1)  การปฐมนิเทศ 
   (2)  การฝึกอบรม 
   (3)  การศึกษาหรือดูงาน 
   (4)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
   (5)  การสอนงาน  การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
  4)  งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา  เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับการ
พัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอน  โดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่า  เพ่ือให้การพัฒนา
บุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 

5.  ขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 5.1  การเตรียมการและการวางแผน 
  1)  แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
  2)  พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น  ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่
ละคน สมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานที่กำหนดไว้ 
  3)  กำหนดประเภทของความจำเป็น  ได้แก่  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และ
ทักษะ เฉพาะของานในแต่ละตำแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 5.2  การดำเนินการพัฒนา 
  1)  การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  จากการหาความจำเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรนำข้อมูลเหล่านั้นมา
พิจารณากำหนด  กลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่  การคัด เลือกกลุ่ม
บุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนา 
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ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม  เช่น  การให้ความรู้  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  การดู
งาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและ  การสัมมนาเป็นต้น 
  2)  วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  โดยเลือกแนว
ทางการพัฒนาได้หลายอย่าง  โดยอาจจัดทำเป็นโครงการเพ่ือดำเนินการเอง  หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอ่ืน 
หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานการ
พัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้ 
 

แผนแสดงข้ันตอนการดำเนนิงานการพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ : การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร 
     1)  ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา โดยให้มีการ
รายงานและบันทึกผลที่ได้ในกรณีที่ได้มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก  และการใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
ก่อน – หลัง  เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
     2)  ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เริ่มต้น 

1. การเตรียมการและการวางแผน 
    1.1 แต่งตั้งคณะทำงาน 
    1.2 พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น 
    1.3 กำหนดประเภทของความจำเป็น 

2. การดำเนินการ/วิธีดำเนินการ 
    การดำเนินการโดยอาจดำเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนดำเนินการและ
เลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น 
    -  การปฐมนิเทศ    -  การฝึกอบรม 
    -  การสอนงาน การให้คำปรึกษา  -  การดูงาน 
    -  การสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ  -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา ฯลฯ 
 

3. การติดตามและประเมินผล 
    จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบถึง
ความสำเร็จ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน 

สิ้นสุด/ปรับปรุงแผน 



 
กรอบแนวความคิดแผนพัฒนาบุคลากร (Conceptual Framework in Personnel Development Plan) 

 
 องค์ประกอบ 1          องค์ประกอบ 2        องค์ประกอบ 3           องค์ประกอบ 4      องค์ประกอบ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทรัพยากรที่ใช้ 
(Input) 

2. กิจกรรม 
(Process) 

3. ผลผลิต 
(Output) 

4. ผลลัพธ ์
(Outcome) 

5. ผลลัพธ์สุดท้าย 
(End Outcome) 

1.1 บุคลากรที่
รับผิดชอบด้านต่างๆ 

(Man) 

1.2 งบประมาณท่ีใช้
ในกิจกรรมต่างๆ 

(Budget) 

1.3 เวลาที่ใช้เพื่อ
ดำเนินกิจรรมต่างๆ 

(Time) 

1.4 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ใช้ 

(Innovation and 
Technology) 

2.1 พัฒนาสมรรถนะจำเป็นพ้ืนฐาน 
(Intrinsic Competency) 

2.2 พัฒนาสมรรถนะตามยุทธศาสตร์ 
(Strategy-Oriented Competency) 

2.3 พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลักหน่วยงาน 
(Routine Oriented Competency) 

2.4 พัฒนาโดยวิธีเริ่มจากภายใน (Inside-Out 
Approach) มากกว่าวิธีเริ่มจากภายนอก 

(Outside-In Approach) 

2.5 ศึกษาแนวโน้มปัญหาและนวัตกรรมเพ่ือให้
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในอนาคตได้ 

(Proactive Personnel Development Plan) 

2.6 กลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร 
(Driving Mechanism of Personnel Development Plan) 

3.1  บุคลากรเก่งคิด 
(รู้วิธีคิด คิดเป็น มี
จิตสำนึกท่ีดี และ

มุ่งม่ันที่จะเป็นคนดี) 

3.2  บุคลากรเก่งคน 
(เข้าใจตนเอง เข้าใจ

คนอ่ืน รู้วิธีทำงานและ
อยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่าง
มีความสุข และมุ่งม่ัน

ที่จะรักคนอ่ืน รัก
องค์กร) 

3.3  บุคลากรเก่งงาน 
(มีความรู้และทักษะใน

การบริหารและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิผล) 

4.1 บุคลากรมี
จิตสำนึกพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่องมี
สมรรถนะที่สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของ อบต.ท่าเสา ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีสมรรถนะที่
สามารถขับเคลื่อน
ภารกิจของ อบต.   
ท่าเสาได้อย่างมี

ประสิทธิผล 
 

5.1  ประชาชน
เชื่อมั่นและศรัทธาใน

การบริหารงาน 
 
 

5.2 ได้รับความ
ร่วมมือในการ
บริหารงานจาก

ประชาชน 
 
 

5.3 สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

องค์ประกอบด้านการขับเคลื่อน (Driving Force Factors) องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการขับเคลื่อน (Result Factors) 
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6.  หลักสูตรการพัฒนา/งบประมาณ 
 การกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้พิจารณาและให้ความสำคัญบุคลากร
ในทุกระดับทั้งคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวัง
โพธิ์ เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน  หน้าที่  ความรับผิดชอบ  ความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  การบริหาร  และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้ 
 6.1  หลักสูตรในการพัฒนา  ซึ่งประกอบด้วย 
  1)  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายก 
  2)  สมาชิกสภาเทศบาล 
  3)  นักบริหารงานท้องถิ่น ต้น กลาง สูง 
  4)  นักบริหารงานทั่วไป ต้น กลาง สูง 
  5)  นักบริหารงานคลัง ต้น กลาง สูง 
  6)  นักบริหารงานช่าง ต้น กลาง สูง 
  7)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  8)  นักทรัพยากรบุคคล 
  9)  นักพัฒนาชุมชน 
  10) นักวิชาการศึกษา 
  11) นักวิชาการพัสดุ 
  12) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
  13) นักวิชาการเงินและบัญชี 
  14) นักวิชาการคลัง 
  15) เจ้าพนักงานธุรการ 
  16) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
  17) เจ้าพนักงานพัสดุ 
  18) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  19) นายช่างโยธา 
  20) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  21) ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 
 6.2  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 – 2566 
  -  หมวดงบดำเนินการ ประเภทค่าใช้สอย รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 
  -  หมวดงบดำเนินการ ประเภทค่าใช้สอย โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 
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7.  การติดตามประเมินผล 
 ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลสามัญของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 
ประกอบด้วย 
  1. ปลัดเทศบาล         ประธานกรรมการ 
  2. หัวหน้าสำนักปลัด     กรรมการ 
  3. ผู้อำนวยการกองคลัง        กรรมการ 
  4. ผู้อำนวยการกองช่าง     กรรมการ 
  5. ผู้อำนวยการกองการประปา    กรรมการ 
  6. นักทรัพยากรบุคคล/หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบุคคล กรรมการ/เลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของพนักงานเทศบาลสามัญกำหนดวิธีการ
ติดตามประเมินผลตลอดจนการดำเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เสนอผลการติดตามประเมินผลต่อ
นายกเทศบาลตำบลวังโพธิ์ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
********************** 

 

ที่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(คน) 
วิธีการ
พัฒนา 

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

การติดตามการ
ประเมินผล 

1 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน พนักงาน
เทศบาลสามัญลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 

- เพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงาน
เทศบาลสามัญลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
ในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในด้านต่างๆ เพื่อนำ
ปรับปรุงการดำเนินงานของ อบต. 
มาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

78 ก า ร อ บ ร ม
สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 

ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่
กำหนด 

2 อบรมผู้ บ ริห ารองค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น นายก อบต.  รองนายก อบต.  
เลขานุการนายกและสมาชิกสภา 

- นายก/รองนายก/เลขานุการ
และสมาชิกสภา เข้าใจบทบาท
และหน้าที่ยังไม่เพียงพอ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้าน
ต่ า ง ๆ  เพื่ อ น ำ ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ด ำ เนิ น ง า น ข อ ง  อ บ ต . ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

22 การฝึกอบรม ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่
กำหนด 

3 อบรมบุคลากร จัดโดยสถาบันบุคลากร
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรนักบริหารงานทั่ วไป หรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง หรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
- หลั กสู ต รนั กบ ริห ารงานช่ า ง  ห รือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของพนั กงาน
เทศบาล 

- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ
ห น้ า ที่  ร ะ เบี ย บ ก ฎ ห ม า ย ที่
เปลี่ยนแปลง 
- เพื่ อ เสริมสร้า งความรู้ ใน การ
บริหารงานในอำนาจหน้าที่ 
- เพื่ อ เสริมสร้า งความรู้ ใน การ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

การฝึกอบรม ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่
กำหนด 



 

ที่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(คน) 
วิธีการ
พัฒนา 

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

การติดตามการ
ประเมินผล 

3 - หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล หรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน หรือหลักสูตร
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรนักวิชาการศึกษา หรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ หรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรนักวิชาการเงินและบญัชี หรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ หรือหลักสูตร
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตร จพง.จัดเก็บรายได้ หรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรนักวิชาการคลัง หรือหลักสูตร
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตร จพง.พัสดุ หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
- หลักสูตร จพง.การเงินและบญัชี หรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก หรือหลักสูตรอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหนา้ที่ของพนักงานสว่น
ตำบล 

- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการ
บริหารงานในอำนาจหน้าที่ 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

1 
 

2 
 

1 
 

3 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

2 
 

1 
 

2 
 

การฝึกอบรม ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่
กำหนด 



 

ที่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา หลักการและเหตผุล วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(คน) 
วิธีการ
พัฒนา 

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

การติดตามการ
ประเมินผล 

4 หลักสูตรกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติราชการ 

- เป็นการเพิ่มพูนความรู้  
สามารถปฏบิัติงานได้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
สามารถปฏบิัติงานได้ถูกต้อง 

16 การฝึกอบรม ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่
กำหนด 

5 หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบคุคล - สร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ทักษะ สมรรถนะ และเส้นทาง
ความก้าวหน้าของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

5 การฝึกอบรม ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่
กำหนด 

6 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ - เป็นการสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติหนา้ที่ของ
พนักงานส่วนตำบล 

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการ
ทำงานของพนักงานส่วนตำบล บุคลากร

ใหม่ 

การ
ปฐมนิเทศ
งานโดย
ผู้บังคับบัญชา 

ต.ค. 63 - ก.ย. 66 แบบประเมนิ
ทดลองการปฏิบตัิ
ราชการ 

7 สนับสนนุการศึกษาให้ศึกษาต่อในระดับ 
ป.ตรี และ ป.โท 

- เป็นการยกระดับความรู้ของ
บุคลากรให้สูงขึ้น 

- เพื่อยกระดับความรู้ของบุคลากร
ให้สูงขึ้น 

5 การศึกษาต่อ ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ใบประกาศวฒุิ
การศึกษา 

8 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม - เสริมสร้างให้บุคลากรมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

- เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

52 การฝึกอบรม ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่
กำหนด 

9 โครงการอ่ืนๆ ที่สามารถกำหนดภายหลัง
ตามความจำเป็นและสถานการณ์ 

- เป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู ้
ประสบการณ์และขีด
ความสามารถในการปฏิบตัิงาน
ที่สูงขึ้น 

- เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้
ประสบการณ์และขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานที่สูงขึน้ 

52 การฝึกอบรม ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่
กำหนด 
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รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของตำแหน่ง 

ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง คำนิยาม 
1 ความรู้ในด้านบัญชี ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการ

ทำงานในด้านบัญชี รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานบัญชี ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการ
ทำงานด้านบัญชีให้มีประสิทธิภาพ 

2 ความรู้ในการเป็นผู้ตรวจสอบ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนของ
การเป็นผู้ตรวจสอบ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ตรวจสอบตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอน
การทำงานด้านการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 ความรู้ในด้านงบประมาณ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการ
ทำงานในด้านงบประมาณ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอน
การทำงานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

4 ความรู้ในด้านการเงิน ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการ
ทำงานในด้านการเงิน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานการเงิน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการ
ทำงานด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ 

5 ความรู้ในด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการ
ทำงานในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) รวมทั้งการตอบข้อ
ซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน (HRD) ตลอดจนการพัฒนา
และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้าน (HRD) ให้มีประสิทธิภาพ 

6 ความรู้ในงานด้านระบบ
สารสนเทศที่เก่ียวกับงานบุคคล 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการ
ทำงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานบุคคล (HRIS) รวมทั้ง
การตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน (HRIS) ตลอดจน
การพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้าน (HRIS) 

7 ความรู้ในด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการ
ทำงานในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) รวมทั้งการตอบข้อ
ซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน (HRM) ตลอดจนการพัฒนา
และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้าน (HRM) ให้มีประสิทธิภาพ 

8 ความรู้ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการ
ทำงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน
ประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน (IT) ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง
ขั้นตอนการทำงานด้าน (IT) ให้มีประสิทธิภาพ 

9 ความรู้ในด้านการตรวจสอบ
ภายใน 

ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการทำงานในด้านการ
ตรวจสอบภายในรวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการ
ทำงานด้านการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ 
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10 ความรู้ในด้านกฎหมาย ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบข้อบังคับ และมาตราต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายรวมทั้งการตอบข้อซักถามและให้คำปรึกษาแนะนำ
ในประเด็นต่างๆ โดยอ้างอิงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ 

11 ความรู้ในด้านจัดซื้อจัดจ้าง ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการ
ทำงานในด้านงานจัดซื้อ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการ
ทำงานด้านจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ 

12 ความรู้เกีย่วกับระเบียบ/ข้อบังคับ
ของทางราชการ 

ความเข้าใจในระเบียบ คำสั่ง ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
สามารถตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับระเบียบ คำสั่ง 
และ/หรือสัญญาที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนตรงประเด็น 

13 การให้คำปรึกษา ความเข้าใจในความต้องการหรือความคาดหวัง และปัญหาที่เกิดขึ้นของ
ผู้อื่น รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้อ่ืนถึงแนวทางหรือทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

14 การแก้ไขปัญหาตัดสินใจ การสามารถประเมินสถานการณ์ คาดคะเนและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึน ตลอดจนการมองการณ์ไกลก่อนการตัดสินใจใดๆ เพ่ือให้การติด
สินใจและการแก้ไขปัญหาได้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึน เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

15 ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นของทีมงาน และนำเสนอความคิดเห็น
ของตนแก่สมาชิกในทีม รวมทั้งกระตุ้นให้ทีมงานแสดงออกถึงความเป็น
ผู้นำและพร้อมที่จะนำเสนอความคิดเห็นของตนแก่สมาชิกในทีม 

16 ทักษะการสอนงานและพัฒนา
งาน (Coaching  
Development Skills) 

การกำหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการจากการสอนงาน 
รวมทั้งสอนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอนงานที่กำหนดขึ้นโดย
พิจารณาจากความแตกต่างของผู้ถูกสอนเป็นสำคัญ ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเทคนิคการสอนงานใหม่ๆ ให้เหมาะสมและ
บรรลุผลสำเร็จของงานรวมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะการทำงานของ
ตนเองและผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง 

17 ทักษะในการนำเสนองาน ความสามารถในการนำเสนอข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ให้กับกลุ่มผู้ฟัง
ในระดับท่ีแตกต่างกัน รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้สื่อ เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อประกอบการนำเสนองานได้อย่างเหมาะสม 

18 การบริหารทรัพยากร การวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่และการคาดการณ์ถึงทรัพยากรที่จำเป็น
จะต้องนำมาใช้ในกิจกรรม หรือโครงการที่กำหนดขึ้น โดยการวางแผน
เพ่ือจัดสรรและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

19 ทักษะในการคำนวณ ความรู้และความเข้าใจในวิธีการและข้ันตอนการคำนวณข้อมูล รวมทั้ง
ความสามารถในการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นประเด็นย่อยๆ 
ตลอดจนการนำข้อมูลที่คำนวณได้มาใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์และ
หาแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาต่อไปได้ 
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20 ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ 

ความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ และการ
สร้างรูปแบบของแบบฟอร์ม เอกสาร และรายงานต่างๆ ได้ รวมถึงการดึง
ฐานข้อมูลจากโปรแกรมองค์กรคอมพิวเตอร์เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ในการ
ทำงานอ่ืน ๆ ต่อไปได้ 

21 ทักษะในด้านการเงิน การคาดการณ์และบริหารการเงินของหน่วยงานหรือทีมงาน รวมถึงการ
ควบคุมดูแลการใช้เงินให้เกิดประโยชน์และเป็นตามงบประมาณที่จัดสรร
ไว้ 

22 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวมหรือค้นหา
ข้อมูล รวมทั้งการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
ค้นหาและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์หาข้อสรุปจากข้อมูลที่
รวบรวมได้อย่างเป็นระบบ 

23 ทักษะในการใช้ภาษา ความสามารถในการเลือกใช้คำพูดและสำนวนภาษาในการนำเสนองาน
ให้เหมาะสมกับเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการ
เลือกใช้ศัพท์เทคนิคที่เก่ียวข้องกับสายงานของตนและสายอ่ืนๆ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

24 การบริหารงานสำนักงาน/ธุรการ ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม เก็บและบำรุงรักษาข้อมูล เอกสาร 
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนความต้องการขององค์กร
และหน่วยงานได้ 

25 การบริหารโครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ใน
โครงการรวมทั้งการนำแผนปฏิบัติการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ 
(Implementation Plan) ตลอดจนการติดตามและประเมินผล
ความสำเร็จของโครงการ 

26 การวิเคราะห์ทางสถิติ ความสามารถในการกำหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รวมทั้งสามารถนำสถิติท่ีเหมาะสมมาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ ตลอดจนสามารถแปลและสรุปผลข้อมูลจากการ
วิเคราะห์ด้วยหลักการทางสถิติ 

27 ทักษะด้านชุมชนสัมพันธ์ การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการพัฒนาโครงการ เพ่ือก่อให้เกิดสังคม
ภายในโครงการที่มีความอบอุ่น เข้มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดี 
ตลอดจนดูแลในเรื่องความปลอดภัยและความเรียบร้อยให้สอดคล้องต่อ
สภาวการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่
ดี เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์การกับสมาชิกโครงการเป็น
อย่างดี 

28 ทักษะการบริหารงานจัดซื้อจัด
จ้าง 

การอธิบายได้ถึงแนวคิด หลักการ และข้ันตอนการทำงานในด้านงาน
จัดซื้อรวมทั้งการบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อให้มีความถูกต้องทั้งใน
ด้านปริมาณ คุณภาพ ราคา ระยะเวลา และแหล่งผู้ขาย ตลอดจนการ
ปรับปรุงขั้นตอนงานจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

   



 

-14- 
ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง คำนิยาม 

29 ทักษะการติดต่อประสานงาน การติดต่อเพ่ือรับและส่งข้อมูล ข่าวสาร หรืองานกับผู้อ่ืนทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานได้ถูกต้องครบถ้วนทันตามเวลาที่กำหนด รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและให้คำแนะนำแก่ผู้อ่ืนถึงเทคนิคหรือวิธีการ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

30 ทักษะด้านเลขานุการ ความสามารถในการจัดพิมพ์เอกสาร จดหมายโต้ตอบ อำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้บริหารขององค์การและผู้มาติดต่องาน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรื่น 

31 ความละเอียดรอบคอบ ความสามารถในการวางแผนงาน และการวิเคราะห์ถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่
อาจจะเกิดข้ึนไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบข้อมูล
และรายละเอียดต่างๆ ทั้งของตนเองและผู้อื่นได้ 

32 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับบุคคลต่างๆ 
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือเป้าหมายในการทำงานร่วมกันและ
เพ่ือผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานและองค์การ 

33 การควบคุมอารมณ์และ
บุคลิกภาพ 

ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพที่
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของผู้อ่ืนได้ในสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่แตกต่างกันไป 

34 ความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอความคิดริเริ่มเพ่ือสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ซึ่งนำไปสู่การออกแบบ
ผลงานที่มีความแปลกใหม่ ทันยุคสมัยเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลอด และ
การขาย รวมถึงการส่งเสริมภาพลักษณะให้กับองค์การ 

35 ความคิดเชิงกลยุทธ์ ความเข้าใจในทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์การ 
พร้อมทั้งความสามารถในการวางแผนการดำเนินงาน และดำเนินงานให้
สอดคล้องและรองรับกับกลยุทธ์ทั้งของหน่วยงานและองค์การ 

36 ความคิดเชิงวิเคราะห์ ความเข้าใจในการกำหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ หรือปัญหาที่
เกิดข้ึน รวมทั้งมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห์ และแยกแยะแจกแจง
ข้อมูลออกเป็นปัจจัยย่อยๆ เช่น สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น ได้อย่างเป็นระบบ 

37 การเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

การตื่นตัวต่อการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีความรู้
และเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

38 จิตสำนึกด้านบริการ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก โดยตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการอยู่ในระดับสูงอยู่
เสมอ ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่ดี 

39 ความน่าเชื่อถือได้ ความสามารถในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จ 
รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบ สืบค้น และค้นหาข้อมูลและ
รายละเอียดต่างๆ เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรง
ประเด็นแก่ผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

40 จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ
และความปลอดภัย 

การตระหนักในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 
โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีการทำกำหนดอย่างเคร่งครัด 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลสามัญ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  
วันที่  20  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕63 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 
-------------------- 

รายช่ือผู้มาประชุม  

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายเชิดชัย  ซิบเข นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์          ประธานคณะกรรมการ  

๒ นางเบ็ญจมาศ  พยัคฆเกษม ปลัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์                         กรรมการ   

3 จ.ส.อ.ณัฏฐ์ธณกฤศ์  เหลืองทวีสุข หัวหน้าสำนักปลัด                                 กรรมการ  

4 นางสาวแสงระวี  ช้างคล้าย ผู้อำนวยการกองคลัง                              กรรมการ  

5 นายพิศิษฐ์  สายมี นายช่างโยธา รก.ผู้อำนวยการกองช่าง          กรรมการ  

5 นางสาวสุรัตน์  สุโขทัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    กรรมการ/เลขานุการ  
 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
 

เริ่มประชุม เวลา 11.๓๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเชิดชัย  ซิบเข นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์ ประธานกรรมการ ไดก้ล่าวเปิด

การประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ  -เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลสามัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 
2566 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

   - ไม่มี-  เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

   - ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 4.1 การพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลสามัญประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  
                               2564 – 2566 
                                                                                                                             /ประธาน... 
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ประธาน                      -  ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และก. อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 70 ลงวันท่ี 19  
มิถุนายน  2563 เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 
2566  ประกอบกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะครบกำหนดบังคับใช้ในวันท่ี  30 กันยายน  2563  
โดยต้องดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ให้
แล้วเสร็จก่อนแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับเดิมจะครบกำหนด นั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามแผนและมรการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอัตรากำลัง 3 ปี และ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร ดังนั้นเพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบลมีประสิทธิภาพ โดยให้เลขานุการ เสนอรายละเอียดการจัดทำแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาลสามัญให้แก่คณะกรรมการจัดทำแผนฯ ทราบเพ่ือพิจารณาต่อไป 

เลขานุการ           - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารบุคคล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 สาวนที่ 3 เรื่องการพัฒนา
พนักงานเทศบาลสามัญข้อ 269 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาลสามัญเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อัน
จะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทำแผนการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลสามัญต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลสามัญที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลสามัญ(ก.อบต.) กำหนด โดยให้
กำหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลสามัญมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผน
อัตรากำลัง 3 ปี  ตามกรอบของแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย 
3 หลักการพัฒนา คือสายงานผู้บริหาร สายงานผู้ปฏิบัติ  สายงานพนักงานจ้างและวิธีการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลสามัญได้แก่ 1. การปฐมนิเทศ  2. การฝึกอบรม  3. การให้
ทุนการศึกษา 4. การประชุมสัมมนา 5. การสอนงานและให้คำปรึกษา ซึ่งการพัฒนา
พนักงานส่วนตำบลดังกล่าว อาจจะกระทำด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลของเราหรือ
หน่วยงานอ้ืน เช่น ก.อบต.จังหวัด สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นหรือส่วนราชการอ่ืนๆ ของรัฐ โดยใช้งบประมาณตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และมีการติดตามประเมินผล หลังจากผู้เข้ารับการพัฒนา
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่กลับมาจากอบรม/สัมมนา ฯลฯ และมีการประเมินผลทุกระยะ 3  
เดือน และนำผลการประเมินของคณะกรรมการ เป็นข้อมูลเพ่ือกำหนดหลักสูตรวิธีการ
พัฒนาบุคลากรให้หน่วยงานต่อไป และในการพัฒนาบุคลากรในทุกหลักสูตร ยกเว้น
การศึกษาต่อให้เว้นช่วงระยะเวลา ในระหว่างการประเมินเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี ทั้ง 2 
ครั้ง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสในการประเมินเลื่อนขั้น ทั้ง 2 ครั้ง ยกเว้นใน
กรณีจำเป็นเร่งด่วนจึงจะสามารถอนุมัติให้เดินทางไปอบรมได้ จึงขอมติที่ประชุมในการ
จัดทำแผน เพ่ือส่งไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือขออนุมัติ
ต่อไป 

ปลัดเทศบาล                 – การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลสามัญจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนอัตรากำลัง 3 ปีด้วย บุคลากรเทศบาลตำบล
วังโพธิ์จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลาย
หลักสูตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้ 

                                                                                                                        /1.หลักสูตร... 
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1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ         
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
4. หลักสูตรด้านการบริหาร 
5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
6. หลักสูตรความรู้ที่ต้องนำมาปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

1) วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้เทศบาลตำบลวังโพธิ์  เป็นหน่วยดำเนินการเอง หรือ
ดำเนินการร่วมกับ ก.ท.จ หรือหน่วยงานอ่ืนโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย
วิธีก็ได้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ดังนี้ 
1. การปฐมนิเทศ 
2. การฝึกอบรม 
3. กาศึกษาดูงาน. 
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
5. การสอนงาน การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

2) งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ต้องจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาบุคลากร ตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน โดยให้คำนึงถึงความ
ประหยัด คุ้มค่ า เพ่ื อให้การพัฒนาบุคลากรเป็น ไปอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
- แนวทางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลวังโพธิ์  จะดำเนินการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชานั้นต้องพิจารณา 5 ด้าน ดังนี้ 
1. ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบ  กฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล 
สถานที่ โครงสร้างและนโยบายต่างๆ เป็นต้น 
2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ งานธุรการ งาน
บริหารบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานการเงินการคลัง งานการเงินและ
บัญชี งานด้านการช่าง  เป็นต้น 
3. ด้านการบริหาร ได้แก่ การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน 
เป็นต้น 
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ มนุษยสัมพันธ์การทำงาน การสื่อสารและการสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
5. ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข เทศบาลตำบลวังโพธิ์ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลสามัญประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เป็น
การพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

คณะกรรมการ             - คณะกรรมการได้พิจารณาตามที่เสนอ และขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม - มีมตเิห็นชอบ 
 
                                                                                                                            /ระเบียบ... 



 

-4- 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
  -ไม่มี 
 

ประธานฯ - ไม่ทราบว่าคณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีข้อซักถามอะไรหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อซักถาม
ใดๆ ผมขอปิดการประชุม  และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วม
ประชุมในครั้งนีโ้ดยพร้อมเพรียงกัน 
 

เลิกประชุม  -เวลา ๑2.๓๐ น. 
 
 

(ลงชื่อ)  ...................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
             ( นายศักดิ์สิทธิ์  ทองแย้ม  ) 

   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
                     เลขานุการ   
    
 
 
 (ลงชื่อ)  .............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               ( นายเชิดชัย  ซิบเข  ) 

                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์ 
                  ประธานกรรมการ ฯ     
 


