แผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒564 - 2566

เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒ นาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพื้นที่ และ
ระดั บ สากล เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในปั จ จุ บั น ซึ่ ง เป็ น ยุ ค แห่ ง การแข่ ง ขั น ไร้ พ รมแดน
(Globalization) โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการ
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาลจั งหวั ดนครราชสี มา ( ก.ท. ) เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545
ส่ ว นที่ 4 เรื่ อ งการพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล ข้ อ 299 มี ก ารพั ฒ นาผู้ ได้ รั บ การบรรจุ เข้ า รั บ ราชการ
เป็นพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผน ของทางราชการและ
วิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยเทศบาลตาบลต้องดาเนินการ
พัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ. นครราชสีมา)
กาหนด เช่น การพัฒนา ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม
การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง ก็ได้ หากเทศบาลตาบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม
ให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลตาบลก็ให้กระทาได้
ทั้งนี้ เทศบาลตาบลที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
กาหนดเป็ น หลั กสู ต รหลั ก และเพิ่ มเติมหลั กสู ต รตามความจาเป็น ที่ เทศบาลตาบลพิ จารณา เห็ น ว่า
มีความเหมาะสมกั บ การพัฒ นาพนั กงานเทศบาลเกี่ยวกับ การปฏิ บัติ งานในหน้ าที่ ให้ เทศบาลตาบล
สามารถเลื อ กใช้ วิ ธีก ารพั ฒ นาอื่ น ๆ ได้ โดยก าหนดให้ เทศบาลต าบลจั ด ท าแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากร
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติห น้าที่ราชการใน
ตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี งบประมาณ 2564 – 2566 ของเทศบาล
ตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒ นาพนักงานเทศบาลตาบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลตาบล (ก.ท.) กาหนด โดยให้
กาหนดเป็นแผนพัฒนาบุคลากร มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลัง 3 ปีของเทศบาลตาบล
นั้นๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้น เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็น
การพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรอีกทางหนึ่งด้วย
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2. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540, หน้า 154) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากร
ว่าเป็นการดาเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติหรืองานที่
จะปฏิ บั ติ หรือ ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถสู งขึ้น ซึ่งในการพั ฒ นาบุ ค ลากรนั้ น ปกติจ ะมี วัต ถุป ระสงค์
2 ประการ คือ เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบั ติและเพิ่มพูนความรู้สึกนึกคิด
ที่ดีต่อการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
สมาน รั ง สิ โ ยกฤษฎ์ (2544, หน้ า 83) กล่ า วว่ า การพั ฒ นาบุ ค ลากร หมายถึ ง
การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การส่ งเสริ ม ให้ บุ ค คลมี ค วามรู้ ความสามารถ มี ทั ก ษะในการท างานที่ ดี ขึ้ น
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทางานอันจะเป็นผลให้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การพัฒ นา
บุ ค คลเป็ น กระบวนการที่ จ ะเสริ ม สร้ า งและเปลี่ ย นแปลงผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติที่ดี และวิธีในการทางานอันจะนาวิธีไ ปสู่ประสิทธิภาพในการ
ทางาน
เคนนี แ ละรายด์ (Kenney & Ried, 1986, p. 3) กล่ าวว่า การพั ฒ นาบุ ค ลากรเป็ น
วิธีการต่างๆ ที่ดาเนินการเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทางานในองค์กรนั้นอยู่แล้วได้มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถทางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่
โดยสรุปแล้ว การพัฒนาบุคลากร คือ การดาเนินการเพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ เพื่อให้เหมาะสมในการนาไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ

3. วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
3.1 เพื่อพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี
มีจิตสานึกในการพัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด
( Conceptual Skills ) เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
3.2 เพื่อพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจ
และตระหนั ก รู้ ใ นคุ ณ ค่ า ของตนเองและคุ ณ ค่ า ของผู้ อื่ น มี ทั ก ษะในการปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น
( Human Skills ) เพื่อบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
3.3 เพื่อพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง
มีทักษะในการบริห ารและปฏิบั ติงาน ( Technical Skills ) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริห ารและ
ปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ และโครงการภายใต้
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหาร
และปฏิ บั ติ งานตามภารกิจ หลั กของหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ที่ ให้ ความร่ว มมื อ และประสานงานขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์

4. เป้าหมายในการพัฒนา
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในปี 2564 – 2566 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจานวนบุคลากรทั้งหมด
4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรมีความรู้ ความชานาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2564 -2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 จากจานวนพนักงานที่ได้รับการ
พัฒนา
4.3 เป้าหมายเชิงประโยชน์
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ
ผลักดันให้การบริหารงานของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์บรรลุตามเป้าหมาย

5. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนพัฒ นาบุ คลากรของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 ตามคาสั่ ง
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ประกอบด้วย
- นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
ประธานกรรมการ
- ปลัดเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
กรรมการ
- ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
- ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
- หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
- นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น ร่วมพิจารณาจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ตาบลบ้านโพธิ์ให้ครอบคลุม ดังนี้
5.1 กาหนดหลั กสู ตรการพั ฒ นา วิธีการพัฒ นา ระยะเวลาและงบประมาณในการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล ให้มีความสอดคล้องกับตาแหน่งและระดับตาแหน่งในแต่ละสายงานที่ดารงอยู่
ตามกรอบแผน อัตรากาลัง 3 ปี
5.2 พิจารณาหลักสูตรที่บุคลากรในสังกัดต้องได้รับการพัฒ นาความรู้ ความสามารถ
ในหลั กสู ต รใดหลั ก สู ต รหนึ่ งหรือ หลายหลั ก สู ต รอย่างน้ อ ย ปี ล ะ 1 ครั้งหรือตามที่ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น
เห็นสมควรอาจประกอบด้วย
(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
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5.3 พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากรวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจาเป็น
และความเหมาะสม อาจประกอบด้วย
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝึกอบรม
(3) การศึกษาหรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา
(5) การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
5.4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการพัฒนาในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละ
วิธีการสาหรับการพัฒ นาพนักงานเทศบาล ตามแผนการพัฒ นาบุคลากร โดยให้ ครอบคลุม คานึงถึง
ความประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
5.5 พิจารณากาหนดแนวทางการพัฒ นาให้ ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรในสังกัด อย่างน้อยควรประกอบด้วย
(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
(3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
(4) การบริการเป็นเลิศ
(5) การทางานเป็นทีม
5.6 พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร KM (Knowledge Management) ในเทศบาล
ตาบลบ้ านโพธิ์ เพื่ อ ให้ เป็ น องค์ กรแห่ งการเรีย นรู้ (learning organization) ในทุ ก วาระ ทุ ก โอกาส
เพื่อสืบค้นหาความรู้ใหม่ๆ ในตัวบุคลากร และนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

6. ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
6.1.2 ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
กาหนดเป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
6.1.3 เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ เพื่อนาส่ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับแต่งร่างแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
6.1.4 จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ให้ความเป็นชอบพร้อมแผนอัตรากาลัง 3 ปี
6.1.5 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ และจัดส่งแผนพัฒนา
บุคลากรให้อาเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด

แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์

แนวคิดในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
Input

Process

Output

Outcome

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์

 วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ ทต.

 แผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล
ประจาปี
งบประมาณ
2564 -2566

 พนักงานเทศบาล
สังกัด ทต.บ้านโพธิ์
ได้รับการพัฒนา
ตามแผนฯ

 นโยบายการพัฒนา
พนักงานเทศบาล
 การพัฒนาแผนงาน
 เป้าหมายของเทศบาล
ประจาปี 2564 2566
 บทบาท อานาจหน้าที่
ของ ทต.บ้านโพธ์
 ผลการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน
เทศบาลประจาปี

 วิเคราะห์ SWOT
สภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก

 กาหนดเป้าหมาย
การพัฒนา
พนักงานเทศบาล

 กาหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ
ตัวชี้วัด และการ
ประเมินผล

Impact

พนักงานเทศบาล
ทุกระดับมีสมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติงาน
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นขององค์กรในอนาคต
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับ
เครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของ
คนอื่นและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน
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8. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล
การวิเคราะห์ ส ภาวะแวดล้ อ ม (SWOT Analysis) เป็ น เครื่อ งมื อ ในการประเมิ น
สถานการณ์สาหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารกาหนดจุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร จากสภาพแวดล้อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อการ
ทางานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้
ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูก
ทิศ และไม่หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมี แรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้
อย่างไรว่าระบบการทางานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรนามาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้
1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่
1.1 S มาจาก Strengths
หมายถึง จุดเด่น หรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร เช่น จุ ดแข็งด้านกาลั งคน จุดแข็งด้ านการเงิน จุด แข็งด้านการผลิ ต
จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์
1.2 W มาจาก Weaknesses
หมายถึ ง จุ ด ด้ อ ยหรือ จุ ด อ่ อ น ซึ่ งเป็ น ผลมาจากปั จ จั ย ภายใน เป็ น ปั ญ หาหรื อ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่
2.1 O มาจาก Opportunities
หมายถึง โอกาสเป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร เอื้อประโยชน์
หรื อ ส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งานขององค์ ก ร โอกาสแตกต่ างจากจุ ด แข็ งตรงที่ โอกาสนั้ น เป็ น ผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริห ารที่ดีจะต้องเสาะ
แสวงหาโอกาสอยู่เสมอและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
2.2 T มาจาก Threats
หมายถึง อุปสรรคเป็น ข้อจากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งการบริหาร
จาเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
จุดแข็ง S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บุคลากรมีการทางานเป็นทีม และสามัคคีกัน
บุคลากรมีจิตบริการ
บุคลากรมีความสมานฉันท์ภายในองค์กร
ผู้บริหารมีการปกครองแบบครอบครัว
สภาพแวดล้อมเหมาะสมและบรรยากาศดี
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
บุคลากรรุ่นใหม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เครื่องอานวย
ความสะดวกทั่วถึง
9. ขอบเขตการทางานมีความชัดเจน
โอกาส O
1. เทศบาลต าบลบ้ า นโพธิ์ ใ ห้ โ อกาสในการ
พัฒนาตนเองด้านการปฏิบัติงาน
2. มีระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
3. มี อิ ส ระในการแสดงความคิ ด เห็ น และเปิ ด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
4. เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ให้ความสาคัญต่อ
งานการเจ้าหน้าที่
5. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานนอกอย่างดี

จุดอ่อน W
1. ขาดฐานข้อมูลที่ยอมรับน่านับถือ
2. ทางานแทนกันไม่ได้
3. ขาดการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
4. บุคลากรขาดทักษะในการทางาน
5. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กร
6. ขาดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในองค์กร
7. บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
และพัฒนางาน
ข้อจากัด T
1. บุคลากรภายนอกงานการเจ้าหน้าที่ไม่เข้ าใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานการเจ้าหน้าที่
2. นโยบายรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
3. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซ้อม
ไม่ มี ค วามชั ด เจน ขาดแนวทางใน การ
ดาเนินการที่ถูกต้อง
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การกาหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา
1. เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่ จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรทุกระดับชั้น มากาหนดเป็นสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งเทศบาลตาบลบ้าน
โพธิ์ ได้ประกาศใช้เป็นตัวกาหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุก 6 เดือน ดังนี้
 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
 การบริการเป็นเลิศ
 การทางานเป็นทีม
2. ตาแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอานวยการท้องถิ่น เป็นสายงานของผู้บริหาร
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ได้กาหนดแนวทางการสาหรับการพัฒนาเพื่อทาหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและ
อนาคต พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ ดังนี้
 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
 ความสามารถในการเป็นผู้นา
 ความสามารถในการพัฒนาคน
 การคิดเชิงกลยุทธ์
3. ต าแหน่ ง อื่ น ที่ น อกเหนื อ จากสายงานผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น อ านวยการท้ อ งถิ่ น
เทศบาลตาบลบ้ านโพธิ์ ได้กาหนดสมรรถนะประจาสายงาน ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและระดับ
ที่ดารงตาแหน่ งอยู่ , ตามสายงานประจาของแต่ละตาแหน่ง ยกเว้น ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
บางต าแหน่ ง ซึ่ ง เป็ น ไปตามประกาศของเทศบาลต าบลบ้ า นโพธิ์ ในเรื่ อ งของการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานประจาปีและต้องดาเนินการทุก 6 เดือน เช่นกัน
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9. การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพั ฒ นารายบุ ค คล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือ
แนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรใน
หน่วยงาน แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ ว่า IDP จึงเป็นแผนสาหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้ มีคุณสมบั ติ ความสามารถ และศักยภาพในการทางานสาหรับตาแหน่งที่สู งขึ้นต่อไปใน
อนาคต หรือตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์กาหนดขึ้น
ดั ง นั้ น IDP จึ งไม่ ใช่ ก ระบวนการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน (Performance Appraisal)
เพื่อการเลื่อนตาแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ แต่เมื่อได้มีการ
ดาเนินกิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพื้นฐานของระดับความรู้ ความสามารถ หรือ
สิ่งที่ผู้ บั งคับ บั ญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้
ร่วมกัน IDP ก็จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือ
ตอบสนองต่อความต้องการในระดับหน่วยงานย่อย และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้
การจั ดท าแผนพั ฒ นารายบุ คคลของเทศบาลต าบลบ้ านโพธิ์มี เจตนารมณ์ ส าคัญ ที่จ ะ
เปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารพนักงานเทศบาล จากเดิมที่เน้นพัฒนาพนักงานเทศบาลให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาเป็นการให้พนักงานเทศบาลเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อความสาเร็จ
ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ รวมทั้งให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและสัมฤทธิผล
บุคลากรเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของตนเองให้ สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภ าพ โดยมุ่งเน้ น การน าหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริห ารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้บุคลากรมีพื้นฐานสมรรถนะตามที่เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์กาหนด
ด้ว ยเหตุ นี้ เทศบาลต าบลบ้ านโพธิ์ จึงจาเป็ น ต้ อ งมี ก ารดาเนิ น การในเรื่อ งการพั ฒ นา
บุคลากรเป็ นรายบุ คคลเพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิภาพให้ แก่บุคลากรทุกระดับชั้น หากมีการดาเนินการตาม
กระบวนการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแล้ว บุคลากรของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์จะมี
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อันจะมีผล
เชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง และค่าตอบแทน ทาให้
บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ยิ่งขึ้นต่อไป
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ดังนั้ น บุ คลากรทุ กระดับจาเป็ นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเบื้ องต้นเกี่ยวกับ การจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล ประกอบด้วย ความหมาย ประโยชน์ บทบาทหน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการทาแผนพัฒนารายบุคคล รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประกอบด้วย
1. ผู้บริหารระดับสูง - นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
2. ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา - ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกระดับ
3. เจ้าหน้าที่ - นักทรัพยากรบุคคล
4. องค์กร – เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
บุคคลในแต่ละกลุ่มมีบทบาทและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังตารางต่อไปนี้
กลุ่มบุคคล
บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์
 สนับสนุนและผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP
ตามที่กาหนดขึ้น

ปลัดเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละสายงาน
ในแต่ละกอง



อนุมัติให้การจัดทา IDP เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี



ติดตามผลการจัดทา IDP ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร
พร้อมทั้งการนาแผน IDP ไปใช้ปฏิบัติจริง



จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปี
อย่างต่อเนื่อง



ทาความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดทา IDP



ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่กาหนดขึ้น



ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อค้นหาจุดแข็งและ
จุดอ่อนของบุคลากรในงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบในปัจจุบัน



ทาความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรเป็นรายบุคคล



กาหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร



ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนา
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
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กลุ่มบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล

เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์



บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง



ทาความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผู้บังคับบัญชากาหนดขึ้น
ด้วยความเต็มใจและตั้งใจ



ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกาหนดแผนฯ เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ในการพัฒนาตนเอง



หาวิธีการในการทาให้เป้าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงาน
ที่รับผิดชอบประสบความสาเร็จ



ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลการ
พัฒนาความสามารถของตนเองจากผู้อื่น



ประชุมพิจารณาให้นายกอนุมัติ เห็นด้วยกับการนาเอา IDP มาใช้ใน
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์



จัดเตรียมแบบฟอร์มการทา IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน



ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ
IDP กับเครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอื่น ๆ



ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทา IDP แก่ผู้บริหาร
ทุกส่วนราชการและบุคลากรทั่วหมด



ให้คาปรึกษาและแนะนาแนวทางการจัดทาแผน IDP กับผู้บริหารและ
บุคลากร



ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดทาแผน IDP



หาช่องทางในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือ
จิตสานึกของผู้บริหารและบุคลากรในการจัดทา IDP



ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผู้บริหารและบุคลากร
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การสารวจตนเองของบุคลากรในสังกัด เริ่มจากนายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์ เชิญปลัดและหัวหน้าส่วน
ราชการ ประชุมทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสารวจตนเอง ว่าหน่วยงาน หัวหน้าส่ วน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีบทบาทอย่างไร จากนั้นให้แต่ละส่วนราชการไปสารวจตัวเอง โดยการทางานร่วมกัน
ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและลูกน้อง ร่วมปรึกษาหารือภายในส่วนราชการและให้บุคลากรประเมิน
ตนเองส่งงานการเจ้าหน้าที่ตามตาราง
แบบฟอร์มสอบถามเพื่อจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคล
ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
ส่วนราชการ.......................................
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน............................................ตาแหน่ง.............................ระดับ....................................
หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยตาแหน่ง และการปฏิบัติงานจริง
1. ............................................................................................................................. ..............
2. ...........................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................. ..............
4. ...........................................................................................................................................
5. ............................................................................................................................. ..............
การประเมินตนเอง ให้พิจารณาระดับการประเมินดังต่อไปนี้
1. ระดับความรู้/ทักษะ (1)
0 – ไม่มีความรู้/ไม่มีทักษะ
1 – มีความรู้ มีทักษะบ้างแต่ไม่มีความมั่นใจที่จะนาไปใช้งานจาเป็นต้องมีที่ปรึกษา
2 – มีความรู้ มีทักษะและมีความมั่นใจที่จะนาไปใช้งาน
3 – มีความรู้ ทักษะและสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนาได้
2. ระดับความจาเป็นต่องานที่รับผิดชอบ (2)
0 – ไม่มีความจาเป็น ไม่ได้ใช้งาน
1 – มีความจาเป็นบางครั้งที่ต้องนามาใช้งาน
2 – มีความจาเป็นต้องใช้ในงานบ่อยครั้ง
3 – จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนามาใช้งาน
3. ระดับความต้องการในการพัฒนา (3)
0 – ไม่ต้องพัฒนา
1 – มีความต้องการพัฒนาเพื่อต้องการใช้งานในระยะยาว
2 – มีความต้องการพัฒนาเพื่อต้องการใช้ในงานในระยะปานกลาง
3 – มีความต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อต้องการใช้ในงาน
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ตารางลงคะแนน
คาอธิบายให้ บุคลากรบันทึกคะแนนด้วยตนเอง โดยนาค่าคะแนนที่คิดว่าใช่หรือต้องการจากข้อ 1 – 3
มาลงคะแนนตัวเอง ในแบบ ช่อง (1) – (3)
ค่าคะแนน (กรอกด้วยตัวเอง)
ระดับ
ระดับที่
ระดับความ
คุณลักษณะ
ปัจจุบัน พึงประสงค์ ต้องการพัฒนา
(1)
(2)
(3)
สมรรถนะหลัก (พนักงานทุกระดับชั้น)
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5. การทางานเป็นทีม
สมรรถนะประจาผู้บริหาร (เฉพาะสายงานผู้บริหาร)
1. การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเป็นผู้นา
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
4. การคิดเชิงกลยุทธ์
สมรรถนะประจาสายงาน (พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ที่มีชื่อเหมือนพนักงานเทศบาล) ตามระดับ ในมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง
1. ………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………..
ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ เช่น เสริมทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านภาษา ด้านการจัดการข้อมูล ฯลฯ
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตารางการพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคลของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล

สานักงานปลัด
หน.สานักปลัด/หัวหน้าฝ่าย

ตาแหน่งในสายงานวิชาการ
ตาแหน่งในสายงานทั่วไป
ลูกจ้างประจา
ตาแหน่งที่มีชื่อเหมือนกับข้าราชการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งที่มีชื่อเหมือนกับข้าราชการ
โดยเป็นผู้ช่วย
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก )

ทักษะที่ต้องพัฒนา

วิธีการพัฒนา

1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาผู้บริหาร
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ง
เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน
งบประมาณ การคลัง งานช่าง งาน
อานวยการ งานสาธารณสุข งานสิ่งแวดล้อม
งานสภา ฯลฯ

ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส

1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาผูบ้ ริหาร
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัตหิ น้าที่ เช่น งาน
อานวยการ งานบริหารงานทั่วไป งาน
ประสานงานทั่วไป งานสภา งานรัฐพิธี งานที่
ไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงาน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงาน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง

ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส

ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส
ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส

1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงาน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัตหิ น้าที่ในตาแหน่ง

ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส

1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงาน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัตหิ น้าที่ในตาแหน่ง

ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส

1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงาน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัตหิ น้าที่ในตาแหน่ง

ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส

ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน

ช่วงเวลาพัฒนา

แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์

ตาแหน่ง
กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง/หัวหน้าฝ่าย
ตาแหน่งในสายงานวิชาการ
ตาแหน่งในสายงานทั่วไป
ลูกจ้างประจา
ตาแหน่งที่มีชื่อเหมือนกับข้าราชการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งที่มีชื่อเหมือนกับข้าราชการ
โดยเป็นผู้ช่วย
กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง/หัวหน้าฝ่าย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งที่มีชื่อเหมือนกับข้าราชการ
โดยเป็นผู้ช่วย

ทักษะที่ต้องพัฒนา

วิธีการพัฒนา

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจาผู้บริหาร
งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจาสายงาน
งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจาสายงาน
งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง

ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน

1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงาน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัตหิ น้าที่ในตาแหน่ง

ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส

1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงาน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัตหิ น้าที่ในตาแหน่ง

ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส

1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาผู้บริหาร
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่

ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส

1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงาน
3. งานที่จาเป็นในการปฏิบัตหิ น้าที่ในตาแหน่ง

ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน

ช่วงเวลาพัฒนา
ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส
ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส
ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส

แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใน ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม
การทางานของแต่ละสายงาน จากหน่วยงานอื่น

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการทางานร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ ีความรูค้ วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90

งบ
ประมาณ
400,000

ระยะเวลา/ปีที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2564 2565 2566
X
X
X งานการ
เจ้าหน้าที่

แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน
ลาดับ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

1

กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมความก้าวหน้าให้ ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม
บุคลากรในสายงานของตนเอง

2

จัดทาฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

ร้อยละผู้ได้รับการบันทึก
ข้อมูลการฝึกอบรม

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าของตน ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ที่มคี วามรูค้ วามสามารถเติบโตใน
สายงาน ร้อยละ 90
เชิงปริมาณ
- บุคลากรที่ผ่านการอบรมได้รับการบันทึกข้อมูล ร้อยละ
100
เชิงคุณภาพ
- การบันทึกข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์ ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีฐานข้อมูลการฝึกอบรม ตรวจสอบได้
ร้อยละ 90

งบ
ประมาณ
-

-

ระยะเวลา/ปีที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2564 2565 2566
X
X
X
งานการ
เจ้าหน้าที่

X

X

X

งานการ
เจ้าหน้าที่

แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ลาดับ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

1

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปีของบุคลากร

ร้อยละผู้ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจาปี

2

โครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการดับเพลิง ร้อยละผู้เข้าร่วมซ้อมแผน
เบื้องต้น

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ ีสุขภาพดีพร้อมปฏิบตั ิงาน
ร้อยละ 90
เชิงปริมาณ
- บุคลากรเข้าร่วมการซ้อมแผนกรณีเกิดเหตุไฟไหม้
ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรู้และสามารถทาหน้าที่ของตนเองกรณี
เกิดเหตุไฟไหม้ได้ ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุไฟไหม้

งบ
ประมาณ
-

10,000

ระยะเวลา/ปีที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2564 2565 2566
X
X
X งานการ
เจ้าหน้าที่

X

X

X

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ลาดับ
3

กิจกรรม/โครงการ
กิจกรรม 5 ส.

ตัวชี้วัดโครงการ
ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส. ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรู้ และเข้าใจขั้นตอน 5 ส ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90

งบ
ประมาณ
-

ระยะเวลา/ปีที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2564 2565 2566
X
X
X
ทุกส่วน
ราชการ

แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี
ลาดับ
1

กิจกรรม/โครงการ
โครงการอบรมคุณธรรม/จริยธรรม

ตัวชี้วัดโครงการ
ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- บุคลากรเข้ารับการพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ร้อย
ละ 90
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ
90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ ีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90

งบ
ประมาณ
20,000

ระยะเวลา/ปีที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2564 2565 2566
X
X X
งานการ
เจ้าหน้าที่

แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ลาดับ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

1

กิจกรรมมาตรการสร้างความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากร

ร้อยละความพึงพอใจ

2

โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ร้อยละความพึงพอใจ

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- จานวนหนังสือที่ประชาชนหรือหน่วยงานตรวจสอบ
ตรวจสอบได้
เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจในการทางานของหน่วยงานจากประชาชน
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เชิงปริมาณ
- ร้อยละของจานวนโครงการที่เปิดเผยข้อมูลการจัดซื่อจัด
จ้างเชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจในการทางานของหน่วยงานจากประชาชน
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

งบ
ประมาณ
-

-

ระยะเวลา/ปีที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2564 2565 2566
X
X
X
ทุกส่วน
ราชการ

X

X

X

กองคลัง
งานพัสดุ
และ
ทรัพย์สิน

แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ในอนาคต
ลาดับ

กิจกรรม/โครงการ

1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร
ทางการศึกษา ครูและผูด้ ูแลเด็ก (Smart Kid)

ตัวชี้วัดโครงการ
ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- พนักงานส่วนเทศบาลได้รับการพัฒนาภาวะการณ์เป็น
ผู้นา ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- พนักงานเทศบาลสามารถปฏิบตั หิ น้าที่ความเป็นผู้นา
ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ ีภาวะการณ์เป็นผู้นาและบังคับ
บัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบ
ประมาณ
100,000

ระยะเวลา/ปีที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2564 2565 2566
X
X
X
กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน
ลาดับ
1

กิจกรรม/โครงการ
โครงการรักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน

ตัวชี้วัดโครงการ
ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีพื้นที่สีเขียวและสภาพแวดล้อมน่าอยู่

งบ
ประมาณ
20,000

ระยะเวลา/ปีที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2564 2565 2566
X
X
X
งานบริหาร
ทั่วไป

แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอื่นและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน
ลาดับ

กิจกรรม/โครงการ

1

กิจกรรมเทคนิคการสอนงานและสร้างระบบ
พี่เลี้ยงในองค์กรทุกงานในเทศบาลตาบลบ้าน
โพธิ์

2

จัดกิจกรรมการสร้างส่วนราชการเป็นองค์กร
เรียนรู้ เช่น จัดทาคู่มือการปฏิบัตริ าชการ
แผ่นพับ คู่มือการทางาน กฎระเบียบการ
ปฏิบัติราชการในสายงานของตนเพื่อเผยแพร่
ให้กับบุคลากรในสังกัด

ตัวชี้วัดโครงการ
ร้อยละของ
ผู้มาติดต่อราชการ

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
- บุคลากร มาติดต่อราชการ ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- ผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีมีประสิทธิภาพ
ร้อยละบุคลากรในสานักงาน เชิงปริมาณ
(เฉพาะพนักงานเทศบาล) - บุคลากรจัดทาคู่มือปฏิบตั ิราชการ ร้อยละ 50
เชิงคุณภาพ
- คู่มือผลการปฏิบัตริ าชการ สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย
ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีคู่มือในการปฏิบตั ิราชการ

งบ
ประมาณ
-

-

ระยะเวลา/ปีที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2564 2565 2566
X
X
X
ทุกส่วน
ราชการ

X

X

X

ทุกส่วน
ราชการ

แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน
ลาดับ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- บุคลากรเข้ารวมประชุมประจาเดือนร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- ส่วนราชการ จัดทาการนาเสนอผลงานประจาเดือน
ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานรู้การเคลื่อนไหวและการดาเนินงาน
ของแต่ละสวนราชการอย่างต่อเนือ่ ง
เชิงปริมาณ
- ดาเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนงานของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1

ประชุมประจาเดือน และนาเสนอผลการ
ปฏิบัติงานประจาเดือนของส่วนราชการ

ร้อยละของการเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือน

2

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในอันดีให้กับ
บุคลากร (กิจกรรมย่อยตามสถานการณ์
ปีละไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของเป้าหมาย

งบ
ประมาณ
-

-

ระยะเวลา/ปีที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2564 2565 2566
X
X
X
ทุกส่วน
ราชการ

X

X

X

ทุกส่วน
ราชการ

แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์

