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1. หลักการและเหตุผล  
 

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพ้ืนที่ และ
ระดับสากล  เป็นสิ่ งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ งในปัจจุบัน   ซึ่ งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน 
(Globalization) โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร  องค์ความรู้  และการบริหารจัดการ              
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 
 

ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  ( ก.ท. )  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลงวันที่  13  พฤศจิกายน  2545  
ส่วนที่  4 เรื่องการพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 299 มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ 
เป็นพนักงานเทศบาล  ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน  ของทางราชการและ 
วิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท  และหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข  และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี  โดยเทศบาลต าบลต้องด าเนินการ
พัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  (ก.ท.จ. นครราชสีมา) 
ก าหนด  เช่น  การพัฒนา  ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม 
การฝึกอบรมทางไกล  หรือการพัฒนาตนเอง  ก็ได้  หากเทศบาลต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม  
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลต าบลก็ให้กระท าได้ 
 

ทั้งนี้  เทศบาลต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก  และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่ เทศบาลต าบลพิจารณา  เห็นว่า                      
มีความเหมาะสมกับการพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่   ให้เทศบาลต าบล
สามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้  โดยก าหนดให้เทศบาลต าบลจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร                        
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  ของเทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลต าบล  ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลต าบล  (ก.ท.) ก าหนด  โดยให้
ก าหนดเป็นแผนพัฒนาบุคลากร  มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลัง  3  ปีของเทศบาลต าบล
นั้นๆ   

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566  ขึ้น  เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกทั้งยังเป็น
การพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรมของบุคลากรอีกทางหนึ่งด้วย 
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2. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
 

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (2540, หน้า 154)  ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
ว่าเป็นการด าเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติหรืองานที่
จะปฏิบัติ  หรือให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น  ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรนั้นปกติจะมีวัตถุประสงค์                        
2  ประการ  คือ  เพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติและเพ่ิมพูนความรู้สึกนึกคิด
ที่ดีต่อการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

สมาน รังสิ โยกฤษฎ์   (2544, หน้า 83)  กล่าวว่า  การพัฒนาบุคลากร  หมายถึง                       
การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้   ความสามารถ  มีทักษะในการท างานที่ดีขึ้น
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น   การพัฒนา
บุคคลเป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ   เช่น  ความรู้ 
ความสามารถ  ทักษะ  อุปนิสัย  ทัศนคติที่ดี  และวิธีในการท างานอันจะน าวิธีไปสู่ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
 

  เคนนีและรายด์  (Kenney & Ried, 1986, p. 3)  กล่าวว่า  การพัฒนาบุคลากรเป็น
วิธีการต่างๆ  ที่ด าเนินการเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในองค์กรนั้นอยู่แล้วได้มีความรู้  ความเข้าใจ 
สามารถท างานในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที ่
 

  โดยสรุปแล้ว  การพัฒนาบุคลากร  คือ  การด าเนินการเพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ  เพ่ือให้เหมาะสมในการน าไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 

3. วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

3.1  เพื่อพัฒนาพนักงานเทศบาล  ให้มีสมรรถนะด้านความคิด  มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี  
มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ  รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง  มีทักษะในการใช้ความคิด                  
( Conceptual  Skills )  เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  

3.2  เพ่ือพัฒนาพนักงานเทศบาล  ให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์  มุ่งมั่นที่จะเข้าใจ 
และตระหนั กรู้ ในคุณค่ าของตนเองและคุณ ค่าของผู้ อ่ืน   มีทั กษะในการปฏิสัม พันธ์กับผู้ อ่ืน                          
( Human  Skills )  เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 
 

3.3  เพ่ือพัฒนาพนักงานเทศบาล  ให้มีสมรรถนะด้านงาน  มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง  
มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงาน  ( Technical  Skills )  โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและ
ปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  และโครงการภายใต้
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล   รวมทั้งการบริหาร
และปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล  
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4.  เป้าหมายในการพัฒนา 
 

 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในปี 2564 – 2566  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
  

 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    บุคลากรมีความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ  2564 -2566  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 90 จากจ านวนพนักงานที่ได้รับการ
พัฒนา 
 

 4.3 เป้าหมายเชิงประโยชน์ 
  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ

ผลักดันให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์บรรลุตามเป้าหมาย 
 

5. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 
 

  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566  ตามค าสั่ง
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ประกอบด้วย   

- นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์   ประธานกรรมการ  
- ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
- หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการ/เลขานุการ 
- นักทรัพยากรบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  ร่วมพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล

ต าบลบ้านโพธิ์ให้ครอบคลุม  ดังนี้ 
 

 5.1  ก าหนดหลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนา  ระยะเวลาและงบประมาณในการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล  ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงานที่ด ารงอยู่
ตามกรอบแผน อัตราก าลัง 3 ปี  
 

  5.2  พิจารณาหลักสูตรที่บุคลากรในสังกัดต้องได้รับการพัฒนาความรู้   ความสามารถ            
ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย  ปีละ  1  ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควรอาจประกอบด้วย  

   (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
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  5.3  พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากรวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้  ตามความจ าเป็น 
และความเหมาะสม อาจประกอบด้วย  

   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝึกอบรม  
  (3) การศึกษาหรือดูงาน  
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา  
  (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  
5.4  พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการพัฒนาในแต่ละหลักสูตร  หรือแต่ละ

วิธีการส าหรับการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ตามแผนการพัฒนาบุคลากร  โดยให้ครอบคลุม  ค านึงถึง
ความประหยัดคุ้มค่า  เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
 

 5.5  พิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรในสังกัด  อย่างน้อยควรประกอบด้วย 

  (1)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  (2)  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  (3)  ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
  (4)  การบริการเป็นเลิศ 
  (5)  การท างานเป็นทีม 

 

 5.6  พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร  KM  (Knowledge Management)  ในเทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์   เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization)  ในทุกวาระ  ทุกโอกาส                   
เพ่ือสืบค้นหาความรู้ใหม่ๆ ในตัวบุคลากร  และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 
6.  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
มีข้ันตอนการด าเนินการ  ดังนี้     
 

   6.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

  6.1.2  ประชุมคณะกรรมการ  ทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจและยุทธศาสตร์                        
ก าหนดเป้าหมาย  แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

 

  6.1.3  เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  เพ่ือน าส่ง
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับแต่งร่างแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 

  6.1.4  จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  เพ่ือขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  ให้ความเป็นชอบพร้อมแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

 

  6.1.5  ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  และจัดส่งแผนพัฒนา
บุคลากรให้อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด 
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แนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Process Outcome Output 

 วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 

 นโยบายการพัฒนา
พนักงานเทศบาล 

 
 การพัฒนาแผนงาน 
 
 เป้าหมายของเทศบาล

ประจ าปี 2564 -
2566 

 
 บทบาท อ านาจหน้าท่ี

ของ  ทต.บ้านโพธ์ 
 

 ผลการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน
เทศบาลประจ าป ี

 

 วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ ทต. 

 แผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2564 -2566 

 พนักงานเทศบาล
สังกัด ทต.บ้านโพธ์ิ
ได้รับการพัฒนา 
ตามแผนฯ 

 วิเคราะห์ SWOT
สภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก 

 ก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนา
พนักงานเทศบาล 

 ก าหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวช้ีวัด และการ
ประเมินผล 

Impact 

พนักงานเทศบาล 
ทุกระดับมสีมรรถนะ 
ด้านการปฏิบัติงาน 



แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566  ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ทุกระดับ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นขององค์กรในอนาคต  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับ
เครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของ
คนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน   
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8. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 

 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร จากสภาพแวดล้อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อการ
ท างานขององค์กร  การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้
ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูก
ทิศ  และไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้
อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  SWOT Analysis  มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    
 

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

 หมายถึง  จุดเด่นหรือจุดแข็ง  ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  เช่น  จุดแข็งด้านก าลังคน  จุดแข็งด้านการเงิน  จุดแข็งด้านการผลิต                    
จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล  องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                      

1.2 W มาจาก Weaknesses  
 หมายถึง  จุดด้อยหรือจุดอ่อน  ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็นปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร  ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น    

2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
2.1 O มาจาก Opportunities  

 หมายถึง  โอกาสเป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร  เอ้ือประโยชน์
หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร  โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่ โอกาสนั้นเป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก  แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ 
แสวงหาโอกาสอยู่เสมอและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง  อุปสรรคเป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)  ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 

 

จุดแข็ง   S 
 

1. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม และสามัคคีกัน 
2. บุคลากรมีจิตบริการ 
3. บุคลากรมีความสมานฉันท์ภายในองค์กร 
4. ผู้บริหารมีการปกครองแบบครอบครัว 
5. สภาพแวดล้อมเหมาะสมและบรรยากาศดี 
6. รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
7. บุคลากรรุ่นใหม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
8. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เครื่องอ านวย

ความสะดวกทั่วถึง 
9. ขอบเขตการท างานมีความชัดเจน 
 

 

จุดอ่อน   W 
 

1. ขาดฐานข้อมูลที่ยอมรับน่านับถือ 
2. ท างานแทนกันไม่ได้ 
3. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรขาดทักษะในการท างาน 
5. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กร 
6. ขาดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ในองค์กร 
7. บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้

และพัฒนางาน 
 

 

โอกาส   O 
 

1. เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ให้ โอกาสในการ
พัฒนาตนเองด้านการปฏิบัติงาน 

2. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปิด

โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
4. เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ให้ความส าคัญต่อ 

งานการเจ้าหน้าที่  
5. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานนอกอย่างดี 

 

 

ข้อจ ากัด  T 
 

1. บุคลากรภายนอกงานการเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานการเจ้าหน้าที่ 

2. นโยบายรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
3. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซ้อม 

ไม่ มี ความชั ด เจน  ขาดแนวทางในการ
ด าเนินการที่ถูกต้อง 
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การก าหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา 

1. เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
ของบุคลากรทุกระดับชั้น มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งเทศบาลต าบลบ้าน
โพธิ์  ได้ประกาศใช้เป็นตัวก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุก  6 เดือน ดังนี้ 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

2. ต าแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น  เป็นสายงานของผู้บริหาร 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้ก าหนดแนวทางการส าหรับการพัฒนาเพื่อท าหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและ
อนาคต  พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการเป็นผู้น า 
 ความสามารถในการพัฒนาคน 
 การคิดเชิงกลยุทธ์ 

3. ต าแหน่งอ่ืน ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น  อ านวยการท้องถิ่น           
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและระดับ               
ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ , ตามสายงานประจ าของแต่ละต าแหน่ง ยกเว้น  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง                
บางต าแหน่ง  ซึ่งเป็นไปตามประกาศของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   ในเรื่องของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีและต้องด าเนินการทุก  6 เดือน  เช่นกัน  
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9. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือ
แนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน  
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรใน
หน่วยงาน แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ ว่า IDP จึงเป็นแผนส าหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้มีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการท างานส าหรับต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปใน
อนาคต หรือตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ก าหนดขึ้น  
 

 ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (Performance Appraisal)                
เพ่ือการเลื่อนต าแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ  แต่เมื่อได้มีการ
ด าเนินกิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานของระดับความรู้ ความสามารถ หรือ
สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้
ร่วมกัน IDP ก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือ
ตอบสนองต่อความต้องการในระดับหน่วยงานย่อย และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ 
 

 การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์มีเจตนารมณ์ส าคัญที่จะ
เปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารพนักงานเทศบาล จากเดิมที่เน้นพัฒนาพนักงานเทศบาลให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาเป็นการให้พนักงานเทศบาลเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อความส าเร็จ
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  รวมทั้งให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและสัมฤทธิผล 
บุคลากรเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของตนเองให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการน าหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือให้บุคลากรมีพ้ืนฐานสมรรถนะตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ก าหนด  
 

 ด้วยเหตุนี้ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการในเรื่องการพัฒนา
บุคลากรเป็นรายบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรทุกระดับชั้น หากมีการด าเนินการตาม
กระบวนการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแล้ว  บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์จะมี
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อันจะมีผล
เชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  เพ่ิมค่าจ้าง และค่าตอบแทน ท าให้
บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ยิ่งขึ้นต่อไป  
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 ดังนั้น บุคลากรทุกระดับจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล ประกอบด้วย ความหมาย ประโยชน์ บทบาทหน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการท าแผนพัฒนารายบุคคล รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซ่ึงบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  ประกอบด้วย 

 1.  ผู้บริหารระดับสูง   - นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 
 2.  ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา  - ปลัด หัวหน้าสว่นราชการ และพนักงานทุกระดับ 
 3.  เจ้าหน้าที ่- นักทรัพยากรบุคคล  
 4.  องคก์ร – เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
บุคคลในแต่ละกลุ่มมีบทบาทและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 

 สนับสนุนและผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP                 
ตามท่ีก าหนดขึ้น 

 อนุมัติให้การจัดท า IDP เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 ติดตามผลการจัดท า IDP ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร                     
พร้อมทั้งการน าแผน IDP ไปใช้ปฏิบัติจริง 

 จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปี
อย่างต่อเนื่อง  

ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละสายงาน 
ในแต่ละกอง 

 ท าความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดท า IDP 

 ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่ก าหนดขึ้น 

 ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือค้นหาจุดแข็งและ
จุดอ่อนของบุคลากรในงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบในปัจจุบัน  

 ท าความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรเป็นรายบุคคล  

 ก าหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร  

 ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนา
ปรับปรุงให้ดีขึ้น   

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566  ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

 
 

กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
นักทรัพยากรบุคคล 

 มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง  

 ท าความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดขึ้น
ด้วยความเต็มใจและตั้งใจ 

 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการก าหนดแผนฯ เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ในการพัฒนาตนเอง  

 หาวิธีการในการท าให้เป้าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงาน            
ที่รับผิดชอบประสบความส าเร็จ  

 ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลการ
พัฒนาความสามารถของตนเองจากผู้อ่ืน 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 ประชุมพิจารณาให้นายกอนุมัติ เห็นด้วยกับการน าเอา IDP มาใช้ใน

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

 จัดเตรียมแบบฟอร์มการท า IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ 
IDP กับเครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ 

 ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดท า IDP แก่ผู้บริหาร
ทุกส่วนราชการและบุคลากรทั่วหมด 

 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการจัดท าแผน IDP กับผู้บริหารและ
บุคลากร 

 ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดท าแผน IDP  

 หาช่องทางในการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือ
จิตส านึกของผู้บริหารและบุคลากรในการจัดท า IDP 

 ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผู้บริหารและบุคลากร 
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การส ารวจตนเองของบุคลากรในสังกัด  เริ่มจากนายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ เชิญปลัดและหัวหน้าส่วน
ราชการ ประชุมท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการส ารวจตนเอง ว่าหน่วยงาน หัวหน้าส่ วน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีบทบาทอย่างไร จากนั้นให้แต่ละส่วนราชการไปส ารวจตัวเอง โดยการท างานร่วมกัน
ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและลูกน้อง  ร่วมปรึกษาหารือภายในส่วนราชการและให้บุคลากรประเมิน
ตนเองส่งงานการเจ้าหน้าที่ตามตาราง 
 

แบบฟอร์มสอบถามเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคล  
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

ส่วนราชการ....................................... 
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน............................................ต าแหน่ง.............................ระดับ..................... ............... 
หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยต าแหน่ง และการปฏิบัติงานจริง 

1. ............................................................................................................................. .............. 
2. ........................................................................................... ................................................ 
3. ............................................................................................................................. .............. 
4. ................................................................... ........................................................................ 
5. ............................................................................................................................. .............. 

การประเมินตนเอง ให้พิจารณาระดับการประเมินดังต่อไปนี้ 
 

1. ระดับความรู้/ทักษะ (1) 
 0 – ไม่มีความรู้/ไม่มีทักษะ 
 1 – มีความรู้ มีทักษะบ้างแต่ไม่มีความมั่นใจที่จะน าไปใช้งานจ าเป็นต้องมีที่ปรึกษา 
 2 – มีความรู้ มีทักษะและมีความม่ันใจที่จะน าไปใช้งาน 
 3 – มีความรู้ ทักษะและสามารถเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าได้ 
 

2. ระดับความจ าเป็นต่องานที่รับผิดชอบ (2) 
 0 – ไม่มีความจ าเป็น ไม่ได้ใช้งาน 
 1 – มีความจ าเป็นบางครั้งที่ต้องน ามาใช้งาน 
 2 – มีความจ าเป็นต้องใช้ในงานบ่อยครั้ง 
 3 – จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน ามาใช้งาน 
 

3. ระดับความต้องการในการพัฒนา (3) 
 0 – ไม่ต้องพัฒนา 
 1 – มีความต้องการพัฒนาเพ่ือต้องการใช้งานในระยะยาว 
 2 – มีความต้องการพัฒนาเพ่ือต้องการใช้ในงานในระยะปานกลาง 
 3 – มีความต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพ่ือต้องการใช้ในงาน 
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ตารางลงคะแนน 

ค าอธิบายให้ บุคลากรบันทึกคะแนนด้วยตนเอง โดยน าค่าคะแนนที่คิดว่าใช่หรือต้องการจากข้อ 1 – 3  
มาลงคะแนนตัวเอง ในแบบ ช่อง (1) – (3) 

คุณลักษณะ 

ค่าคะแนน (กรอกด้วยตัวเอง) 
ระดับ

ปัจจุบัน 
(1) 

ระดับท่ี 
พึงประสงค์ 

(2) 

ระดับความ
ต้องการพัฒนา 

(3) 
สมรรถนะหลัก (พนักงานทุกระดับชั้น) 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 

   

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร (เฉพาะสายงานผู้บริหาร) 
1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 

   

สมรรถนะประจ าสายงาน (พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ที่มีชื่อเหมือนพนักงานเทศบาล) ตามระดับ ในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 
1. ……………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………….. 

   

ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ เช่น เสริมทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์  ด้านภาษา  ด้านการจัดการข้อมูล ฯลฯ 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566  ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

 
ตารางการพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคลของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 
 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 
ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง 

เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน  
งบประมาณ  การคลัง งานช่าง งาน
อ านวยการ  งานสาธารณสุข งานสิ่งแวดล้อม 
งานสภา ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ให้เข้าร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกาส 

ส านักงานปลัด    
หน.ส านักปลัด/หัวหน้าฝ่าย 1.  สมรรถนะหลัก 

2.  สมรรถนะประจ าผูบ้ริหาร 
3.  งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ี เช่น งาน

อ านวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป งาน
ประสานงานท่ัวไป  งานสภา งานรัฐพิธี  งานท่ี
ไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ให้เข้าร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกาส 

ต าแหน่งในสายงานวิชาการ  1.  สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.  งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ให้เข้าร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกาส 

ต าแหน่งในสายงานท่ัวไป 1.  สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.  งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ให้เข้าร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกาส 

ลูกจ้างประจ า    
ต าแหน่งท่ีมีชื่อเหมือนกับข้าราชการ  1.  สมรรถนะหลัก 

2.  สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.  งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ให้เขา้ร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกจิ    
ต าแหน่งท่ีมีชื่อเหมือนกับข้าราชการ
โดยเป็นผู้ช่วย 

1.  สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.  งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ให้เข้าร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างทั่วไป    
คนงานท่ัวไป   
(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ) 

1.  สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.  งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ให้เข้าร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกาส 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566  ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

 
 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 
กองคลัง    

ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้าฝ่าย 1.  สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3.  งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ให้เข้าร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกาส 

ต าแหน่งในสายงานวิชาการ  1.  สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.  งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ให้เข้าร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกาส 

ต าแหน่งในสายงานท่ัวไป 1.  สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.  งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ให้เข้าร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกาส 

ลูกจ้างประจ า    
ต าแหน่งท่ีมีชื่อเหมือนกับข้าราชการ  1.  สมรรถนะหลัก 

2.  สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.  งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ให้เข้าร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกจิ    
ต าแหน่งท่ีมีชื่อเหมือนกับข้าราชการ
โดยเป็นผู้ช่วย 

1.  สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.  งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ให้เข้าร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกาส 

กองช่าง    
ผู้อ านวยการกองช่าง/หัวหน้าฝ่าย 1.  สมรรถนะหลัก 

2.  สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3.  งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ให้เข้าร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกจิ    
ต าแหน่งท่ีมีชื่อเหมือนกับข้าราชการ
โดยเป็นผู้ช่วย 

1.  สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.  งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ให้เข้าร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกาส 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566  ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

 
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานเทศบาล   

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใน
การท างานของแต่ละสายงาน จากหน่วยงานอื่น 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการท างานร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรปฏิบตัิงานอย่างมีประสทิธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 

400,000 X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566  ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมความก้าวหน้าให้
บุคลากรในสายงานของตนเอง 

ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าของตน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ท่ีมคีวามรูค้วามสามารถเติบโตใน
สายงาน ร้อยละ 90 

- X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2 จัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร ร้อยละผู้ได้รับการบันทึก
ข้อมูลการฝึกอบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่ผ่านการอบรมได้รับการบันทึกข้อมูล ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
- การบันทึกข้อมูลถูกต้อง สมบรูณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีฐานข้อมูลการฝึกอบรม ตรวจสอบได ้
ร้อยละ 90 

- X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566  ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร ร้อยละผู้ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าป ี

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ร้อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผา่นเกณฑ์  ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีสุขภาพดีพร้อมปฏิบตัิงาน  
ร้อยละ 90 

- X X X งานการ
เจ้าหน้าที่ 

2 โครงการซ้อมแผนอพยพหนไีฟและการดับเพลิง
เบื้องต้น 

ร้อยละผู้เข้าร่วมซ้อมแผน  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมการซ้อมแผนกรณีเกิดเหตไุฟไหม้  
 ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้และสามารถท าหน้าท่ีของตนเองกรณี
เกิดเหตุไฟไหม้ได้ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีแผนเตรียมความพรอ้มกรณเีกิดเหตุไฟไหม้ 

10,000 X X X งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566  ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

3 กิจกรรม 5 ส. ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรม 5 ส.  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ และเข้าใจขั้นตอน 5 ส  ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90  

- X X X ทุกส่วน
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566  ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการอบรมคณุธรรม/จริยธรรม ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ร้อย
ละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีคณุธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 
90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 

20,000 X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566  ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 กิจกรรมมาตรการสร้างความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากร 
 

ร้อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- จ านวนหนังสือท่ีประชาชนหรือหน่วยงานตรวจสอบ 
ตรวจสอบได ้
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการท างานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

- X X X ทุกส่วน
ราชการ 

2 โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจดัซื้อ-จัดจ้าง ร้อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- ร้อยละของจ านวนโครงการที่เปดิเผยข้อมูลการจัดซื่อจัด
จ้างเชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการท างานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

- X X X กองคลัง 
งานพัสดุ

และ
ทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566  ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์กร ในอนาคต  

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบคุลากร
ทางการศึกษา ครูและผูดู้แลเด็ก (Smart Kid) 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ  
- พนักงานส่วนเทศบาลได้รับการพัฒนาภาวะการณ์เป็น
ผู้น า ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- พนักงานเทศบาลสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีความเป็นผู้น า 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีภาวะการณ์เป็นผู้น าและบังคับ
บัญชาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

100,000 X X X กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566  ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการรักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีพื้นที่สีเขียวและสภาพแวดล้อมน่าอยู ่

20,000 X X X งานบริหาร
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566  ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 กิจกรรมเทคนิคการสอนงานและสร้างระบบ 
พี่เลี้ยงในองค์กรทุกงานในเทศบาลต าบลบ้าน
โพธิ ์

ร้อยละของ 
ผู้มาตดิต่อราชการ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากร มาติดต่อราชการ  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีมีประสิทธิภาพ 

- X X X ทุกส่วน
ราชการ  

2 จัดกิจกรรมการสรา้งส่วนราชการเป็นองค์กร
เรียนรู้ เช่น จัดท าคู่มือการปฏิบัตริาชการ  
แผ่นพับ คู่มือการท างาน  กฎระเบียบการ
ปฏิบัติราชการในสายงานของตนเพื่อเผยแพร่
ให้กับบุคลากรในสังกัด 
 

ร้อยละบคุลากรในส านักงาน
(เฉพาะพนักงานเทศบาล) 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรจัดท าคู่มือปฏิบตัิราชการ ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการปฏิบัตริาชการ สมบรูณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีคู่มือในการปฏิบตัิราชการ 

- X X X ทุกส่วน
ราชการ  

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566  ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 ประชุมประจ าเดือน และน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนของส่วนราชการ 

ร้อยละของการเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือน 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารวมประชุมประจ าเดือนร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ส่วนราชการ จัดท าการน าเสนอผลงานประจ าเดือน 
 ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานรู้การเคลื่อนไหวและการด าเนินงาน 
ของแต่ละสวนราชการอย่างต่อเนือ่ง 

- X X X ทุกส่วน
ราชการ 

2 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในอันดีให้กับ
บุคลากร (กิจกรรมย่อยตามสถานการณ์  
ปีละไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม) 
 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
ของเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
- ด าเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีทีมงานท่ีมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนงานของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- X X X ทุกส่วน
ราชการ 

 
 



แผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566  ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




