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ส่วนที่ 1
หลักการและเหตุผล
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งปรับตัวเพื่อยืนหยัดแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีศักยภาพ ดังนั้น นโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล ประการหนึ่งก็คือ การพัฒนาคุณภาพข้าราชการให้มีทัศนคติ ที่เอื้อต่อการให้บริการประชาชน
รวมทั้งการทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ งาน อันจะทำให้การบริหารราชการมีความ
ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบและประเมินผลได้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
พระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ยบบริห ารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ ไขเพิ่ มเติมจนถึ ง
(ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. 2545 ได้วางกรอบการบริห ารราชการแผ่นดินแนวใหม่ โดยกำหนดไว้ในมาตรา 3/1
ความว่า การบริหารราชการต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และ
ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจ และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ
การอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในการปฏิบัติหน้าที่ ของสวนราชการ ตองใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งให้ ค ำนึ งถึง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ป ฏิ บั ติ งาน การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชน การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ
พระราชกฤษฎี กาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิ ธี การบริห ารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ได้แปลงหลักการเป้าหมายตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2545 ให้ มี ค วามชั ด เจนและเป็ น บทบั งคั บ ให้ ส่ ว นราชการต้ อ งปฏิ บั ติ โดยได้ ก ำหนดขอบเขต
ความหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หมายถึง การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัด จันทบุรี เรื่อง หลัก เกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 หมวด 14 ส่วนที่ 4 การพัฒนา
พนักงานเทศบาล ข้อ 299 ให้ เทศบาลจัดทำแผนการพัฒนาพนัก งานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่ง นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยกำหนดให้พนักงานเทศบาลต้องได้รับการพัฒนาทุกตำแหน่ง ภายในระยะเวลา 3 ปี
ตามรอบของแผนอัตรากำลัง จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลเมืองจันทนิมิต จึงได้จัดทำแผนการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์
ต่อเทศบาลเมืองจันทนิมิตและประโยชน์ต่อตัวพนักงานของเทศบาลเมืองจันทนิมิต เพื่อให้บรรลุถึงผลสำเร็จ
ขององค์กรร่วมกัน
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ส่วนที่ 2
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
เทศบาลเมืองจัน ทนิมิต ได้จัดทำแผนการพัฒ นาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2566 ขึ้นมา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดังนี้

1. วัตถุประสงค์การพัฒนา
1.1 เพื่อให้พนั กงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลู กจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน
ทุกตำแหน่ง มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
1.2 เพื่ อให้พนั กงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลู กจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน
ทุกตำแหน่ง ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
1.3 เพื่อให้พนั กงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลู กจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน
ทุกตำแหน่ง มีความรู้และเกิดทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง
1.4 เพื่อให้พนั กงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลู กจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน
ทุกตำแหน่ง มีความรู้และเกิดทักษะในด้านการบริหาร
1.5 เพื่อให้พ นั กงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลู กจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน
ทุกตำแหน่ง มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
1.6 เพื่อให้พนั กงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลู กจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน
ทุกตำแหน่ง มีความรู้ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี

2. เป้าหมายการพัฒนา
เพื่อ ให้ เทศบาลเมืองจั น ทนิ มิต ดำเนิ นงานตามภารกิ จ อำนาจหน้า ที่ และความรับ ผิ ดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกำหนดให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ต้องได้รับการพัฒนา
ทุกตำแหน่ง ภายในรอบระยะเวลา 3 ปี ของแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
โดยพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง แต่ละตำแหน่ง
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(6) หลักสูตรด้านคุณสมบัติส่วนตัว
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล
การปฏิรูประบบราชการไทย เป็นความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐ
ขนาดใหญ่ โดยอาศัยการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดวิธีปฏิบัติงาน นับเป็ น
ครั้งแรกที่รัฐบาลได้เชื่อมโยงผลงานของหน่วยงานภาครัฐในแผนยุทธศาสตร์กับงบประมาณ ให้ต้องมีความ
สอดคล้องกัน เป็นการบริหารงานที่มุ่งผลผลิตมากกว่าการขยายคน เพิ่มเงิน หรือจัดหาจัดซื้ออุปกรณ์ ซึ่งเป็น
ปัจจัยการบริหารงาน การบริหารคนก็เช่นเดียวกัน ได้ให้น้ำหนักไปในการเน้นหลักความสามารถในการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ตามโครงการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง หรือมีการจูงใจด้วยระบบการให้รางวัลพิเศษประจำปี หรือ
โบนัสแก่ผู้ที่มีผลงานตามตัวชี้วัดผลงานหลักที่ได้มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้า การบริหารงานก็เน้นให้มีการวัด
และประเมิ น ผลงาน โดยการติ ดตามงานตามระบบตัว ชี้ วัดผลงานที่ เรียกว่า “การบริห ารงานที่ มุ่ งเน้ น
ผลสัมฤทธิ์” และให้ราชการไทยใสสะอาดตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - 2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างการปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 4.0
สู่ประเทศที่พัฒนาแล้วจากฐานของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒ นาการบริห ารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาลในการปกครอง
ท้องถิ่นของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่ งเสริมและพัฒ นาบริการสาธารณะของท้ องถิ่นที่มี คุณ ภาพเพื่ อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒ นาองค์กรด้วยคุณ ธรรม ความรู้ และสมรรถนะสูง เป็นองค์กร
ระดับสากลที่สังคมยอมรับ

การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เทศบาลเมืองจันทนิมิต จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
พนั ก งานเทศบาล ตั วชี้ วัดที่ ใช้ในการติ ดตามประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ราชการตามยุท ธศาสตร์การพั ฒ นา
ให้ ส อดคล้ องกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น พ.ศ. 2560 - 2569 และนโยบาย
ผู้บริหาร เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ดังนี้

-4วิสัยทัศน์
พนักงานเทศบาลมีความรู้ ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม สามารถพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติราชการได้อย่างมืออาชีพ แก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุกภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรและประโยชน์ของท้องถิ่น
พันธกิจ
1. สร้างระบบการพัฒนากำลังคนและพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นมาตรฐาน
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง
3. เสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรม ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต
และมีระเบียบวินัย
4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ
5. พัฒนาผู้นำและพนักงานทุกระดับชั้นตามสมรรถนะ โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
เป้าประสงค์
1. พนักงานเทศบาลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ
2. ระบบการพัฒนากำลังคนมีมาตรฐาน สามารถรองรับภารกิจการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วิชาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ
4. กระบวนการเรียนรู้ของพนักงานเทศบาลมีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหาร
1. ก่อให้เกิดความสามัคคีและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร
2. พนักงานเทศบาลที่ได้รับการพัฒนาจะนำพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ
3. เกิดผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ
4. การเพิ่มขีดความสามารถ จะช่วยลดปัญหาและข้อผิดพลาดในการปฏิบัติราชการ ทำให้
องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานเทศบาล
1. พนักงานเทศบาลมีความรู้ ทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พนักงานเทศบาลมีการพัฒนาตนเองและมีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน
3. พนักงานเทศบาลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ
ความต้องการ/ความคาดหวังของประชาชน
1. การบริหารราชการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน มุ่งให้เกิดผลกระทบ
ในเชิงบวกต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ในการมาติดต่อราชการให้เสร็จสิ้นภายในจุดเดียวในระยะเวลาอันรวดเร็ว

-5การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths = S)
จุดอ่อน (Weaknesses = W)
1. มีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและแบ่งหน้าที่ 1. บุคลากรขาดการประสานงานและถ่ายทอดความรู้
ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
2. มีบุคลากรปฏิบัติงานครบทุกส่วนราชการ
2. บุคลากรขาดความรับผิดชอบและการปฏิบัติงาน
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอต่อการ
เชิงรุก
ปฏิบัติงาน
3. บุคลากรขาดการพัฒนาตนเองและไม่ชอบเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ
โอกาส (Opportunities = O)
อุปสรรค (Threats = T)
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ยังไม่เอื้อต่อ
2. มีการกำหนดความก้าวหน้าในสายงานไว้อย่าง
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐยุคใหม่
ชัดเจน
2. การเมืองเข้ามาแทรกแซงการสรรหา
3. การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่าง
การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนขั้น
หน่วยงาน
ทำให้อัตรากำลังไม่เหมาะสมกับภารกิจ
4. สามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้
3. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีจำกัด
อย่างทั่วถึง
5. หน่วยงานสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลได้
ตามความต้องการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาพนักงานเทศบาลให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของพนักงานเทศบาลในด้านต่างๆ
ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาความรู้ของพนักงานเทศบาลด้าน IT
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ เช่น จัดทำผังขั้นตอน
ในการให้บริการประชาชน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 3.1 เสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 3.2 กำหนดหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพั ฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลและเสริมสร้าง
บรรยากาศในการทำงาน
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาพนักงานเทศบาลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทำงาน
กลยุทธ์ที่ 4.2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานที่ทำงานให้สะอาดเรียบร้อย
และปลอดภัย

การนำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลไปสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาพนักงาน
เทศบาลให้มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานเทศบาล
และเสริมสร้างบรรยากาศ
ในการทำงาน

วัตถุประสงค์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อให้พนักงานเทศบาลมีความรู้
ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติที่ดี
และสามารถพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างมืออาชีพ

พนักงานเทศบาลสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมือ
อาชีพ และสร้างสรรค์
เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

พนักงานเทศบาลไม่น้อยกว่า 2564 - 2566
ร้อยละ 60 ได้รับการพัฒนา
ตามสายงาน

- พัฒนาขีดความสามารถ
และสมรรถนะของพนักงาน
เทศบาลในด้านต่างๆ ที่
จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
- พัฒนาความรู้ของพนักงาน
เทศบาลด้าน IT

- โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ของพนักงานเทศบาล
- โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ทันสมัย

สำนักปลัดเทศบาล

เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคน
ในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้
และพัฒนาตนเอง รวมทั้งปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาองค์ความรู้ให้เป็น
มาตรฐาน และเผยแพร่
สาธารณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

พนักงานเทศบาลไม่น้อยกว่า 2564 - 2566
ร้อยละ 70 สามารถเข้าถึง
องค์ความรู้ และพัฒนา
ตนเอง

- สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้
เช่น จัดทำผังขั้นตอนในการ
ให้บริการประชาชน จัดทำ
คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

- โครงการจัดการองค์ความรู้
ในองค์กร
- จัดเวทีการถ่ายทอดความรู้
ทางวิชาการ
- การประชุมประจำเดือน
- โครงการศึกษาดูงาน

สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองวิชาการฯ
กองการศึกษา

เพื่อให้พนักงานเทศบาลเป็นคนดี
มีคุณธรรมและจริยธรรม
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต

พนักงานเทศบาลยึดมั่น
ในความถูกต้องดีงาม
ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน
และมีระเบียบวินัย

พนักงานเทศบาลไม่น้อยกว่า 2564 - 2566
ร้อยละ 80 ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม

- เสริมสร้างจิตสำนึก
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
- กำหนดหลักเกณฑ์
และกรอบมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม

- โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
- จัดทำประกาศมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
- โครงการปฐมนิเทศพนักงาน

สำนักปลัดเทศบาล

เพื่อให้พนักงานเทศบาลมีความสุข
ความพึงพอใจ และมีแรงจูงใจ
ในการทำงาน

พนักงานเทศบาล
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
ความสุขในการทำงาน

พนักงานเทศบาลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ
ในการทำงาน

- พัฒนาพนักงานเทศบาล
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ความสุขในการทำงาน
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศในสถานที่
ทำงานให้สะอาดเรียบร้อย
และปลอดภัย

- จัดกิจกรรม 5 ส
- ประกาศมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยในการทำงาน
- โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
ภายในองค์กร เช่น จัดการแข่งขัน
กีฬาภายใน เป็นต้น

สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองวิชาการฯ
กองการศึกษา

2564 - 2566
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ส่วนที่ 4
หลักสูตรการพัฒนา
ในการกำหนดหลักสูตรการพัฒ นาพนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองจันทนิมิตนั้น กำหนด
โดยใช้ข้อมูลจากการหาความจำเป็นในการพัฒนาพนักงานเทศบาล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจำเป็นที่ต้อง
พัฒ นาพนักงานเทศบาลตำแหน่งต่างๆ ทั้งในฐานะตัวบุ คคลและฐานะตำแหน่งที่กำหนดในส่วนราชการ
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต ตลอดทั้ง
ความจำเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ ล ะตำแหน่ ง ด้ า นการบริ ห าร ด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม มาตรฐานกำหนดตำแหน่ ง
ผลการวิเคราะห์งานในหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการตามภารกิจ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สรุ ป ว่า พนั ก งานเทศบาล พนั ก งานครูเทศบาล ลู กจ้ างประจำ และพนั กงานจ้างตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จะต้องได้รับการพัฒ นาทุกตำแหน่ง ภายใน
รอบระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ของแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยแต่ละ
ตำแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ
เป็นต้น
(2) หลักสูตรการพัฒ นาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิ ดชอบ เช่น การพัฒ นาโดยผู้บังคับบัญชา
การฝึกอบรมภาคสนาม
(3) หลั กสู ตรการพั ฒ นาความรู้แ ละทั กษะเฉพาะของงานในแต่ล ะตำแหน่ง ได้ แก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด
งานด้านช่าง เป็นต้น
(4) หลั กสูต รด้านการบริห าร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริห ารงานและการบริการ
ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
(5) หลั กสู ตรด้ านคุณ ธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒ นาคุณ ธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
(6) หลักสูตรด้านคุณ สมบัติส่ วนตัว ได้แ ก่ การช่วยเสริมบุคลิ กภาพที่ดี ส่งเสริมให้ สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทำงาน การสื่อสาร
และสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
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ส่วนที่ 5
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา
1. บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง
1.1 ผู้ปฏิบัติงาน
1.1.1 ระบุเป้าหมายการพัฒนาและกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมาย
1.1.2 ระบุความรู้ ทักษะ ความสามารถที่ต้องการพัฒนา
1.1.3 ปรึกษาผู้บังคับบัญชาระดับต้นหรือพี่เลี้ยง เพื่อหาข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับเป้าหมาย
วัตถุประสงค์และกิจกรรมการพัฒนา
1.1.4 ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยฝึกอบรม เพื่อกำหนดระยะเวลา/
กิจกรรมการพัฒนาตามแผนที่กำหนดไว้
1.1.5 ดำเนินการพัฒนาตามแผน
1.1.6 แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อประเมินผลการพัฒนาและติดตามผลการปฏิบัติงาน
1.2 ผู้บังคับบัญชา
1.2.1 ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันและช่วยระบุถึงจุดแข็งและ
เรื่องที่ควรปรับปรุง
1.2.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต
1.2.3 ประเมินหาความจำเป็น ในการพัฒนาช่วยพนักงานเทศบาลในการวางแผนและ
ดำเนินกิจกรรม เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ระบุไว้
1.2.4 ให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการพัฒนา
1.2.5 พิจ ารณาว่ากิจกรรมการพัฒ นาต่างๆ สนับสนุนเป้าหมายตามแผนการพัฒ นา
พนักงานเทศบาลหรือไม่
1.2.6 ประเมินผลการพัฒนาของผู้ปฏิบัติงาน

2. ขั้นตอนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ขั้นตอนการพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองจันทนิมิต แบ่งได้ดังนี้
1. การเตรียมการและการวางแผน
1.1 การหาความจำเป็นในการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน โดยการศึกษาวิเคราะห์
ดูว่า พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง
จึงจะปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
1.2 จัดประเภทของความจำเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

-92. การดำเนินการพัฒนา
การเลือกวิธีพัฒนาพนักงานเทศบาลที่เหมาะสม เมื่อได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ผู้ อ ยู่ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาจากการหาความจำเป็ น ในการพั ฒ นาแล้ ว นำข้ อ มู ล เหล่ านั้ น มาพิ จ ารณากำหนด
กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่พนักงานเทศบาลแต่ละตำแหน่งจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ การคัดเลือก
กลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือ
วิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เป็นต้น

3. วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล
วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาลนั้น เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้เลือกแนวทางการพัฒนาหลาย
อย่ า งด้ ว ยกั น โดยอาจจั ด ทำเป็ น โครงการเพื่ อ ดำเนิ น การเองหรื อ เข้ า ร่ ว มสมทบกั บ หน่ ว ยราชการอื่ น
หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการ โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝึกอบรม (Training)
(3) การศึกษา หรือดูงาน (Visiting)
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา (Meeting and Seminar)
(5) การสอนงาน (Coaching)
(6) การมอบหมายงาน (Job Assignment) โดยการมอบหมายโครงการสำคัญๆ หรือโครงการ
ที่ยังไม่เคยปฏิบัติมาก่อน
(7) การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในกลุ่มพนักงานเทศบาล เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาหรือ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน และค้นหาวิธีการในการปฏิบัติงานและค้นหาวิธีการในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
(8) การรักษาการในตำแหน่ง (Acting Assignments) ส่วนใหญ่จะใช้กับหน้าที่ในระดับบริหาร
โดยใช้ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปไม่อยู่ปฏิบัติงานระยะหนึ่ง
(9) การเข้ า ร่ ว มปฏิ บั ติ งานในคณะทำงานหรื อ คณะกรรมการต่ า งๆ (Committee/Task
Force Participation) เพื่อเป็นการเรียนรู้งานด้านนั้นๆ
(10) การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากหนังสือและแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น จาก Website
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงาน

4. ระยะเวลาดำเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ระยะเวลาดำเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
กำหนดโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เ ข้ารับการพัฒนา วิธีพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนา
แต่ละหลักสูตร
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5. แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเป็นรายบุคคล
คำอธิบ ายการกรอกข้อมูล ในแผนการพั ฒ นาพนักงานเทศบาลเป็น รายบุ คคล (Individual
Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ช่องที่ (1) ภาระงานที่รับผิดชอบ ระบุภาระงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ช่องที่ (2) สมรรถนะ (Competency) ระบุสมรรถนะที่ จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตาม
ภาระงานที่รับผิดชอบให้สำเร็จ
ช่องที่ (3) ชื่อหลักสูตร ระบุชื่อหลักสูตรการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ตอบสนองต่อสมรรถนะ
ช่องที่ (4) หลักสูตรการพัฒนา ระบุตัวเลขว่าชื่อหลักสูตร ในช่องที่ (3) จัดอยู่ในประเภทใดของ
หลักสูตรการพัฒนา ดังนี้
ใส่หมายเลข (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
ใส่หมายเลข (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
ใส่หมายเลข (3) หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง
ใส่หมายเลข (4) หลักสูตรด้านการบริหาร
ใส่หมายเลข (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ช่องที่ (5) งบประมาณ ระบุงบประมาณที่ต้องใช้ในแต่ละปีงบประมาณ
ช่องที่ (6) ระยะเวลา ระบุระยะเวลาการพัฒนาในหลักสูตร ช่องที่ (3)
ช่องที่ (7) เป้าหมาย ระบุจำนวนครั้งในการพัฒนาในแต่ละหลักสูตรในรอบ 3 ปี
ช่องที่ (8) วิธีการพัฒนา ระบุวิธีการพัฒนาโดยใส่หมายเลขกำกับ ดังนี้
ใส่หมายเลข (1) การปฐมนิเทศ
ใส่หมายเลข (2) การฝึกอบรม (Training)
ใส่หมายเลข (3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา (Meeting and Seminar)
ใส่หมายเลข (4) ร่วมปฏิบัติงานในคณะทำงานหรือคณะกรรมการต่างๆ (Committee/
Task Force Participation)
ใส่หมายเลข (5) การสอนงาน (Coaching)
ใส่หมายเลข (6) การให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting)
ใส่หมายเลข (7) การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
ใส่หมายเลข (8) การมอบหมายงาน (Job Assignment)
ใส่หมายเลข (9) การให้ดูงานนอกสถานที่ (Visiting)
ใส่หมายเลข (10) การแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มพนักงาน (Discussion Groups)
ใส่หมายเลข (11) การรักษาการในตำแหน่ง (Acting Assignments)
ช่องที่ (9) จัดโดย ระบุหน่วยงานที่จัดทำโครงการ

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ

ปลัดเทศบาล

นายฤาชา สายภัทรานุสรณ์
อัตราเงินเดือน

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-00-1101-001

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)
56,730
บาท สังกัด
เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ระดับ

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(4)

2564
9,900

2565
-

2566
-

- การใช้ GIS พัฒนาท้องถิ่น

(4)

-

35,000

- การบริหารจัดการชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อัจฉริยะ (Smart Local and
Community)

(4)

-

-

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

บริหารงานในฐานะปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือรองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะงานบริหารงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหาร
จัดการ อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย
กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน
ตัดสินใจ แก้ปัญหา การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพ
ของงานสูงมาก โดยควบคุมหน่วยงาน
หลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
2.1 การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นำ
2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
3. สมรรถนะประจำสายงาน
3.1 การกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ
3.2 การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ
3.3 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่

- พัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อ
ทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล
(Digital Literacy) สำหรับผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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.
กลาง

.

6 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(3)

-

10 วัน

1

(3)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

35,500

10 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ

รองปลัดเทศบาล

นางสาวอาภรณ์ รัตนธรรม
อัตราเงินเดือน

ตำแหน่ง
39,880

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-00-1101-002

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)
บาท สังกัด
เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

บริหารงานในฐานะปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือรองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะงานบริหารงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหาร
จัดการ อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย
กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน
ตัดสินใจ แก้ปัญหา การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพ
ของงานสูงมาก โดยควบคุมหน่วยงาน
หลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
2.1 การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นำ
2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
3. สมรรถนะประจำสายงาน
3.1 การกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ
3.2 การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ
3.3 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่

- การดำเนินการทางวินยั ความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง การดำเนินคดี
ทางปกครอง และกรณีศึกษาแนว
คำพิพากษาศาลปกครอง
- พัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อ
ทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล
(Digital Literacy) สำหรับผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ระดับ

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

2564
3,900

2565
-

2566
-

(4)

-

9,900

-

งบประมาณ (5)

.
กลาง

.

3 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

6 วัน

1

(3)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ

รองปลัดเทศบาล

- ว่าง อัตราเงินเดือน

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

บริหารงานในฐานะปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กหรือรองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะงาน
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน
บริหารจัดการ อำนวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความ
ยากและคุณภาพของงานสูง โดยควบคุม
หน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครอง
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
2.1 การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นำ
2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
3. สมรรถนะประจำสายงาน
3.1 การกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ
3.2 การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ
3.3 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่

ตำแหน่ง
-

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-00-1101-003

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)
บาท สังกัด
เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ชื่อหลักสูตร
(3)
- นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น
(นบท.ต.)
- พัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อ
ทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล
(Digital Literacy) สำหรับผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ระดับ

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
-

2565
34,000

2566
-

(4)

-

-

9,900

งบประมาณ (5)

.
ต้น

.

4 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

6 วัน

1

(3)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ

หัวหน้าสำนักปลัด

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-01-2101-001

นางชื่นจิตต์ ดาวสุข
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
ระดับ
อัตราเงินเดือน
55,840
บาท สังกัด
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับกองในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงานเกีย่ วกับ
การวางแผน บริหารจัดการ
จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา
เกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
มากเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
2.1 การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นำ
2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
3. สมรรถนะประจำสายงาน
3.1 การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก
3.2 การวางแผนและการจัดการ
3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่

- นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง
(นบท.ก.)
- พัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อ
ทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล
(Digital Literacy) สำหรับผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หลักสูตร
งบประมาณ (5)
การพัฒนา
2564
2565
2566
(4)
(3)
105,000
(4)

-

9,900

-

.
กลาง

.

6 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

6 วัน

1

(3)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวธัญญรัตน์ ศิริมงคล
อัตราเงินเดือน
33,560

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับกองในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงานเกีย่ วกับ
การวางแผน บริหารจัดการ
จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา
เกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
มากเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
2.1 การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นำ
2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
3. สมรรถนะประจำสายงาน
3.1 การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก
3.2 การวางแผนและการจัดการ
3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่

ตำแหน่ง
บาท สังกัด

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-01-2101-002

.

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป)
ระดับ
ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ชื่อหลักสูตร
(3)
- อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง
- การส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจ
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
-

2565
89,000

2566
-

(2)

-

-

9,900

งบประมาณ (5)

ต้น

.

6 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

5 วัน

1

(2)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ชื่อ นางสาวแสงทอง ลัดดาสวัสดิ์
อัตราเงินเดือน 27,490 บาท สังกัด
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่
จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยต้องกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชำนาญงาน
ด้านการธุรการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชำนาญงานการธุรการ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-01-4101-001

.

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ชำนาญงาน
.
งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองจันทนิมิต
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
24,000

2565
-

2566
-

- สัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การคลัง บัญชี พัสดุ
และงบประมาณ

(2)

-

6,800

- คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสาร
ยุคใหม่

(1)

-

-

ชื่อหลักสูตร
(3)
- เจ้าพนักงานธุรการ
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3 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

-

5 วัน

1

(3)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

3,800

2 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ชื่อ นางสาวเพทาย ประจำเรือ
อัตราเงินเดือน 25,190 บาท สังกัด
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่
จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยต้องกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชำนาญงาน
ด้านการธุรการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชำนาญงานการธุรการ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมรรถนะ (Competency)
(2)

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-01-4101-002

.

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ชำนาญงาน
.
งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองจันทนิมิต
ชื่อหลักสูตร
(3)

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
- เจ้าพนักงานธุรการ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
- คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสาร
1.4 การบริการเป็นเลิศ
ยุคใหม่
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
-

2565
24,000

2566
-

(1)

-

-

3,800

งบประมาณ (5)

3 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

2 วัน

1

(2)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล

ชื่อ นางสาวนวนันท์ แซ่ลี้
อัตราเงินเดือน 29,680 บาท สังกัด
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้อง
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชำนาญงานสูงในด้านการบริหารหรือ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงใน
ด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
2.2 การคิดวิเคราะห์
2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-01-3102-001

.

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ชำนาญการ
.
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองจันทนิมิต
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

2564
11,900

2565
-

2566
-

- พัฒนาและเตรียมความพร้อม
เพื่อทดสอบสมรรถนะด้านการ
ใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)
สำหรับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

(1)

-

9,900

- เทคนิคการจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี

(2)

-

-

ชื่อหลักสูตร
(3)
- การบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Personel
Administration)
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1 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

-

1 สัปดาห์

1

(3)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

3,900

3 วัน

1

(3)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง

นักพัฒนาชุมชน

ชื่อ นายเอกชัย พิพัฒน์นนทชัย
อัตราเงินเดือน
30,220
บาท สังกัด
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้อง
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชำนาญงานสูงในด้านวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชำนาญงานสูงในด้านวิชาการ
พัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาทีย่ าก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การคิดวิเคราะห์
2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-01-3801-001

.

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
ระดับ ชำนาญการ
.
งานสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองจันทนิมิต
ชื่อหลักสูตร
(3)

- นักพัฒนาชุมชน
- การส่งเสริมและยกระดับ
วิสาหกิจชุมชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
39,500

2565
-

2566
-

(2)

-

9,900

-

งบประมาณ (5)

3 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

5 วัน

1

(2)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ชื่อ นายชูเกียรติ โชติผล
อัตราเงินเดือน
29,110
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับกองในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงานเกีย่ วกับ
การวางแผน บริหารจัดการ
จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา
เกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
มากเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
2.1 การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นำ
2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
3. สมรรถนะประจำสายงาน
3.1 การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก
3.2 การวางแผนและการจัดการ
3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-01-2101-003

.

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป)
ระดับ ต้น
บาท สังกัด ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองจันทนิมิต
ชื่อหลักสูตร
(3)
- อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง
- การประยุกต์ใช้และบริหารข้อมูล
เพื่อการจัดการสาธารณภัย
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
89,000

2565
-

2566
-

(2)

-

3,500

-

งบประมาณ (5)

.

6 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

2 วัน

1

(2)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ชื่อ นางสาวสมิตานันท์ พนาพรศิริกุล
อัตราเงินเดือน
30,220
บาท สังกัด
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้อง
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชำนาญงานสูงในด้านทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชำนาญงานสูงในด้านทะเบียน
และบัตร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-01-3104-001

.

ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ระดับ ชำนาญการ
งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองจันทนิมิต
ชื่อหลักสูตร
(3)

- การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
-

2566
-

.

1 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(3)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำ
จังหวัดจันทบุรี

- โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียน
สำนักทะเบียนท้องถิ่น

(2)

-

9,000

-

5 วัน

1

(2)

สำนักทะเบียนกลาง
กรมการปกครอง

- การจัดประชุมและการตรวจ
แนะนำเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาสถานะบุคคล

(2)

-

-

ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

1 วัน

1

(3)

สำนักบริหาร
การทะเบียน
กรมการปกครอง
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ
อัตราเงินเดือน

เจ้าพนักงานทะเบียน

เลขทีต่ ำแหน่ง

06-2-01-4102-001

.

นางสาวรุ่งขวัญ วรรณศรีจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน
ระดับ ชำนาญงาน
.
24,730
บาท สังกัด งานบัตรประจำตัวประชาชน ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่
จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยต้องกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์และความชำนาญงาน
ด้านงานทะเบียน ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จำเป็น ต้องใช้
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชำนาญงานด้านงานทะเบียน
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน

ชื่อหลักสูตร
(3)
- การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
-

2566
-

1 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(3)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำ
จังหวัดจันทบุรี

- โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียน
สำนักทะเบียนท้องถิ่น

(3)

-

9,000

-

5 วัน

1

(2)

สำนักทะเบียนกลาง
กรมการปกครอง

- เจ้าพนักงานทะเบียน

(3)

-

-

20,000

3 สัปดาห์

1

(3)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-01-4805-001

.

ชื่อ นายสุวัฒน์ วาสนาวิน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับ ชำนาญงาน
.
อัตราเงินเดือน
25,660
บาท สังกัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองจันทนิมิต
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

2564
1,000

2565
-

2566
-

- เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

(3)

-

24,000

- พนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า

(2)

-

- การบริหารจัดการภัยพิบัติ
จากอุทกภัยและดินถล่ม

(2)

-

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่
จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยต้องกำกับแนะนำตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชำนาญงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานที่ตอ้ ง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชำนาญงานการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

- วิทยาการด้านการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยสถานประกอบ
กิจการ หลักสูตรการระงับ
อัคคีภัยด้วยเทคนิคการดับเพลิง
สมัยใหม่
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1 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(3)

-

3 สัปดาห์

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

16,500

-

2 สัปดาห์

1

(3)

วิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

-

4,500

3 วัน

1

(3)

วิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
วิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน

นักจัดการงานเทศกิจ

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-01-3809-001

.

ชื่อ นายสมพร ประดิษฐศิลป์
ตำแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจ
ระดับ ชำนาญการ
.
26,980
บาท สังกัด งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้อง
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชำนาญสูง ในงานวิชาการด้านเทศกิจ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชำนาญสูง ในงานวิชาการ
ด้านเทศกิจ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาทีย่ ากและปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การควบคุม จัดการสถานการณ์อย่าง
สร้างสรรค์
2.2 การคิดวิเคราะห์
2.3 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
2.4 การสั่งสมความรู้และความเชีย่ วชาญ
ในสายอาชีพ
2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน

ชื่อหลักสูตร
(3)
- นักจัดการงานเทศกิจ
- การดำเนินการทางวินยั ความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง การดำเนินคดี
ทางปกครอง และกรณีศึกษาแนว
คำพิพากษาศาลปกครอง

- 24 -

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
-

2565
34,000

2566
-

(2)

-

-

3,900

งบประมาณ (5)

3 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

3 วัน

1

(2)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง
ชื่อ
อัตราเงินเดือน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

เลขที่ตำแหน่ง

01-1

.

นายคมสิทธิ์ ประสมผล
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ระดับ
.
19,410 บาท สังกัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจน
บำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ
น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา
ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือปฏิบัติงานอื่นใด
ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม

- การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์
ก่อนออกเดินทาง
- การเสริมสร้างศักยภาพพนักงาน
ขับรถยนต์หน่วยงานภาครัฐ
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)
(3)

งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
-

2566
-

-

-

ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

๒ วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
๑

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(๒)

1 วัน

1

(2)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดจันทบุรี

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง
ชื่อ นายพิจิตร์ แววเพ็ชร
อัตราเงินเดือน
25,250 บาท สังกัด

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

เลขที่ตำแหน่ง

01-2

.

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ระดับ
.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจน
บำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ
น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา
ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือปฏิบัติงานอื่นใด
ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม

- การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์
ก่อนออกเดินทาง

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
-

2566
-

๒ วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
๑

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(๒)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดจันทบุรี

- ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(3)

-

45,000

-

45 วัน

1

(2)

วิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

- วิทยาการด้านการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยสถานประกอบกิจการ
หลักสูตรการระงับอัคคีภัยด้วยเทคนิค
การดับเพลิงสมัยใหม่

(3)

-

-

1,000

1 วัน

1

(2)

วิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติหน้าที่ชว่ ยพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการควบคุมดูแล การจัดระเบียบ
หาบเร่แผงลอยร่วมกับตำรวจท้องที่
เก็บ-ยก สิ่งของที่ตั้งวางบนทางเท้า
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

พนักงานเทศกิจ

เลขที่ตำแหน่ง

01-3

.

ชื่อ นายบรรพจน์ ประสมผล
ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ
ระดับ
.
24,080 บาท สังกัด งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองจันทนิมิต
สมรรถนะ (Competency)
(2)
1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม

ชื่อหลักสูตร
(3)
- กฎหมายพื้นฐานของเจ้าหน้าที่
เทศกิจ
- พัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่
เทศกิจ
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

(2)

งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
-

2566
-

-

ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

-

2 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

1 วัน

1

(3)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
งานเทศกิจ
ฝ่ายปกครอง
เทศบาลเมืองจันทนิมิต
งานเทศกิจ
ฝ่ายปกครอง
เทศบาลเมืองจันทนิมิต

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติหน้าที่ชว่ ยพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการควบคุมดูแล การจัดระเบียบ
หาบเร่แผงลอยร่วมกับตำรวจท้องที่
เก็บ-ยก สิ่งของที่ตั้งวางบนทางเท้า
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

พนักงานเทศกิจ

เลขที่ตำแหน่ง

01-4

.

ชื่อ นายสุรฎิษ มณีโชติ
ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ
ระดับ
.
22,980 บาท สังกัด งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองจันทนิมิต
สมรรถนะ (Competency)
(2)
1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม

ชื่อหลักสูตร
(3)
- กฎหมายพื้นฐานของเจ้าหน้าที่
เทศกิจ
- พัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่
เทศกิจ
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

(2)

งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
-

2566
-

-

ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

-

2 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

1 วัน

1

(3)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
งานเทศกิจ
ฝ่ายปกครอง
เทศบาลเมืองจันทนิมิต
งานเทศกิจ
ฝ่ายปกครอง
เทศบาลเมืองจันทนิมิต

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติหน้าที่ชว่ ยพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการควบคุมดูแล การจัดระเบียบ
หาบเร่แผงลอยร่วมกับตำรวจท้องที่
เก็บ-ยก สิ่งของที่ตั้งวางบนทางเท้า
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

พนักงานเทศกิจ

เลขที่ตำแหน่ง

01-5

.

ชื่อ นายชวลิต เจียมจิระเศรษฐ์
ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ
ระดับ
.
24,080 บาท สังกัด งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองจันทนิมิต
สมรรถนะ (Competency)
(2)
1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม

ชื่อหลักสูตร
(3)
- กฎหมายพื้นฐานของเจ้าหน้าที่
เทศกิจ
- พัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่
เทศกิจ
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

(2)

งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
-

2566
-

-

ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

-

2 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

1 วัน

1

(3)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
งานเทศกิจ
ฝ่ายปกครอง
เทศบาลเมืองจันทนิมิต
งานเทศกิจ
ฝ่ายปกครอง
เทศบาลเมืองจันทนิมิต

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง
ชื่อ

อัตราเงินเดือน

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย

สมรรถนะ (Competency)
(2)
1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม

9,000

คนงาน

ตำแหน่ง
บาท สังกัด

(จำนวน 14 อัตรา)
คนงาน
ระดับ
สำนักปลัดเทศบาล

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

ชื่อหลักสูตร
(3)
- ปฐมนิเทศพนักงานจ้าง
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-

งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2566
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

.

ระยะเวลา
(6)
๑ วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
จัดโดย
พัฒนา
(9)
(8)
(1) เทศบาลเมืองจันทนิมิต

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
พนัพนั
กงานจ้
กงานจ้
างทั
างทั
่วไป
่วไปตำแหน่
ตำแหน่
ง ง พนัพนั
กงานดั
กงานดั
บเพลิ
บเพลิ
งง
ชื่อ

อัตราเงินเดือน

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ทำหน้าที่เป็นพนักงานประจำ
รถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิง
ประจำรถบรรทุกน้ำ ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของพนักงานขับ
รถบรรทุกน้ำ หรืองานอื่นใด
ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตาม
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม

9,000

(จำนวน
(รวม 14
12อัอัตตรา)
รา)

ตำแหน่ง
พนักงานดับเพลิง
ระดับ
บาท สังกัด
สำนักปลัดเทศบาล

- ปฐมนิเทศพนักงานจ้าง

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

- พนักงานดับเพลิงขั้นต้น

(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)
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-

งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2566
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

-

7,000

-

.

๑ วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

6 วัน

1

ระยะเวลา
(6)

วิธีการ
จัดโดย
พัฒนา
(9)
(8)
(1) เทศบาลเมืองจันทนิมิต
(2)

วิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
พนัพนั
กงานจ้
กงานจ้
างทั
างทั
่วไป
่วไปตำแหน่
ตำแหน่
ง ง พนัพนั
กงานขั
กงานดั
บรถยนต์
บเพลิง
ชื่อ

อัตราเงินเดือน

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความ
สะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้อง
เล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม

(จำนวน
(รวม 142อัอัตตรา)
รา)

ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์
ระดับ
9,000
บาท สังกัด
สำนักปลัดเทศบาล
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

ชื่อหลักสูตร
(3)
- ปฐมนิเทศพนักงานจ้าง
- การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์
ก่อนออกเดินทาง
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(2)

-

งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2566
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

-

ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

-

.

1 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
๑

2 วัน

1

ระยะเวลา
(6)

วิธีการ
จัดโดย
พัฒนา
(9)
(8)
(1) เทศบาลเมืองจันทนิมิต
(2)

ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดจันทบุรี

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง
ชื่อ

อัตราเงินเดือน

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจน
บำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ
น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา
ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือปฏิบัติงานอื่นใด
ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ตำแหน่ง
9,000

(จำนวน 2 อัตรา)

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
บาท สังกัด
สำนักปลัดเทศบาล
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

ชื่อหลักสูตร
(3)
- ปฐมนิเทศพนักงานจ้าง
- การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์
ก่อนออกเดินทาง
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(2)

ระดับ

งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2566
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

-

ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

-

-

.

1 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
๑

2 วัน

1

ระยะเวลา
(6)

วิธีการ
จัดโดย
พัฒนา
(9)
(8)
(1) เทศบาลเมืองจันทนิมิต
(2)

ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดจันทบุรี

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวปนัดดา เจริญนิตย์
อัตราเงินเดือน

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-04-2102-001

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
42,620
บาท สังกัด
กองคลัง เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หรือตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอื่น
ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน
บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ
สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในงานด้านการคลังที่ต้องใช้
ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน
ซึ่งลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
2.1 การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นำ
2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
3. สมรรถนะประจำสายงาน
3.1 การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก
3.2 การวางแผนและการจัดการ
3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่

ชื่อหลักสูตร
(3)
- อำนวยการท้องถิ่นระดับสูง
- การบริหารงานคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้
วิธีการงบประมาณที่กำหนดใหม่
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.

ระดับ

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
-

2565
105,000

2566
-

(2)

-

-

11,900

งบประมาณ (5)

กลาง

.

2 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
๑

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(๒)

5 วัน

1

(2)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-04-2102-002

นายกิตติทัศน์ คณาภิบาล
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
ระดับ
อัตราเงินเดือน
26,460
บาท สังกัด ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลเมืองจันทนิมิต
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
89,000

2565
-

2566
-

- การบริหารงานคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้
วิธีการงบประมาณที่กำหนดใหม่

(2)

-

11,900

- กรณีทักท้วงทางการเงิน
และการคลังในข้อทักท้วงจาก
หน่วยตรวจสอบและคำวินจิ ฉัย
ของศาลปกครอง

(2)

-

-

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ขนาดเล็ก หรือในฐานะหัวหน้าฝ่าย
ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน
บริหารจัดการ อำนวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในงานด้านการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความยากและคุณภาพของงานค่อนข้าง
สูงมาก โดยปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชามากพอสมควร และปฏิบัติงานอืน่
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
2.1 การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นำ
2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
3. สมรรถนะประจำสายงาน
3.1 การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก
3.2 การวางแผนและการจัดการ
3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่

- อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง
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.
ต้น

.

6 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
๑

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(๒)

-

5 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

3,900

3 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ
อัตราเงินเดือน

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายนิวัฒน์ บุญโยปการ
13,230
บาท สังกัด

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
พัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่างขั้นตอน
และวิธกี ารที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-04-4203-001

.

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับ ปฏิบตั ิงาน
.
งานพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลเมืองจันทนิมิต
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

2564
3,500

2565
-

2566
-

- เจ้าพนักงานพัสดุ

(3)

-

24,000

- การจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ E-GP

(2)

-

-

ชื่อหลักสูตร
(3)
- วินยั ทางการเงิน การคลัง กับการ
บริหารงานการเงินในส่วนราชการ
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2 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(3)

-

3 สัปดาห์

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

6,000

3 วัน

1

(3)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

ชื่อ นางสาวนัทธมน ตู้เจริญพร
อัตราเงินเดือน
27,480
บาท สังกัด
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้อง
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชำนาญสูงในงานวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชำนาญสูงในงานวิชาการเงิน
และบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาทีย่ าก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การคิดวิเคราะห์
2.2 การบริหารความเสี่ยง
2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2.4 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-04-3201-001

.

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับ ชำนาญการ
งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลเมืองจันทนิมิต
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
34,000

2565
-

2566
-

- กรณีทักท้วงทางการเงิน
และการคลังในข้อทักท้วงจาก
หน่วยตรวจสอบและคำวินจิ ฉัย
ของศาลปกครอง

(2)

-

3,900

- สัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การคลัง บัญชี พัสดุ
และงบประมาณ

(2)

-

-

ชื่อหลักสูตร
(3)
- นักวิชาการเงินและบัญชี
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.

4 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

-

3 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

6,800

5 วัน

1

(3)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-04-4201-001

.

ชื่อ นางศิริวรรณ ยางนึก
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับ ชำนาญงาน
.
อัตราเงินเดือน
24,730
บาท สังกัด งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลเมืองจันทนิมิต
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่
จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยต้องกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชำนาญงาน
ด้านการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชำนาญงานด้านการเงิน
และบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน

ชื่อหลักสูตร
(3)
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- สัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การคลัง บัญชี พัสดุ
และงบประมาณ
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
-

2565
24,000

2566
-

(2)

-

-

6,800

งบประมาณ (5)

3 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

5 วัน

1

(3)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ
อัตราเงินเดือน
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกีย่ วกับงาน
วิชาการเงิน การคลัง พัสดุการบริหาร
การเงิน การจัดเก็บรายได้ การบริหารหนี้
และการงบประมาณ ที่ไม่ยากภายใต้การ
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการคลัง

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-04-3202-001

.

นางสาวกิ่งกาญจนา ปะถานะ
ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง
ระดับ ปฏิบตั ิการ
.
15,060
บาท สังกัด งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลเมืองจันทนิมิต
สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
- ปฐมนิเทศข้าราชการหรือ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
- นักวิชาการคลัง
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การคิดวิเคราะห์
2.2 การบริหารความเสี่ยง
2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2.4 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

2564
12,900

2565
-

2566
-

(3)

-

34,000

-

งบประมาณ (5)

5 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(1)

4 สัปดาห์

1

(2)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-04-4101-003

.

ชื่อ นายพิสุทธิ์ จริตซื่อ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ชำนาญงาน
.
อัตราเงินเดือน
22,490
บาท สังกัด งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลเมืองจันทนิมิต
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่
จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชำนาญงานด้านการธุรการ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
ที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่
จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชำนาญงานการ
ธุรการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน

- คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสาร
ยุคใหม่
- ภาษาอังกฤษเพื่องาน
ประชาสัมพันธ์ทอ้ งถิ่นพร้อม
English Adventure Camp
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

2564
-

2565
3,800

2566
-

(1)

-

-

13,500

งบประมาณ (5)

2 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

1 สัปดาห์

1

(2)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-04-2102-003

.

นางสาววลัยพร โลกานิตย์
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง)
ระดับ
อัตราเงินเดือน
31,340
บาท สังกัด ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ต้น

.

6 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
๑

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(๒)

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
89,000

2565
-

2566
-

- กรณีทักท้วงทางการเงิน
และการคลังในข้อทักท้วงจาก
หน่วยตรวจสอบและคำวินจิ ฉัย
ของศาลปกครอง

(2)

-

3,900

-

3 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

- การใช้งานโปรแกรมแผนทีภ่ าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX
3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(2)

-

-

4,500

4 วัน

1

(3)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ขนาดเล็ก หรือในฐานะหัวหน้าฝ่าย
ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน
บริหารจัดการ อำนวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในงานด้านการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความยากและคุณภาพของงานค่อนข้าง
สูงมาก โดยปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชามากพอสมควร และปฏิบัติงานอืน่
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
2.1 การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นำ
2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
3. สมรรถนะประจำสายงาน
3.1 การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก
3.2 การวางแผนและการจัดการ
3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่

- อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง
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งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ
อัตราเงินเดือน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-04-4204-001

.

นางสาวอัมพิกา งามดี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ระดับ ปฏิบัติงาน
.
11,510
บาท สังกัด งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองจันทนิมิต
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

2564
12,900

2565
-

2566
-

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(3)

-

20,000

- การใช้งานโปรแกรมแผนทีภ่ าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX
3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(2)

-

-

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการ
จัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง
ขั้นตอน และวิธกี ารที่ชัดเจน ภายใต้
การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน

- ปฐมนิเทศข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่
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5 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(1)

-

3 สัปดาห์

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

4,500

4 วัน

1

(3)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ
อัตราเงินเดือน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางพรอุมา คณะดี
23,550
บาท สังกัด

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานวิชาการภาษี การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นๆ
ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การคิดวิเคราะห์
2.2 การบริหารความเสี่ยง
2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2.4 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-04-3203-001

.

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ระดับ ชำนาญการ
.
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองจันทนิมิต
ชื่อหลักสูตร
(3)
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- การใช้งานโปรแกรมแผนทีภ่ าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX
3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
34,000

2565
-

2566
-

(2)

-

4,500

-

งบประมาณ (5)

4 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

4 วัน

1

(3)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ
อัตราเงินเดือน

- ว่าง -

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-04-4204-002

.

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
.
บาท สังกัด งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการ
จัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง
ขั้นตอน และวิธกี ารที่ชัดเจน ภายใต้
การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน

- ปฐมนิเทศข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

2564
12,900

2565
-

2566
-

(3)

-

20,000

-

งบประมาณ (5)

5 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(1)

3 สัปดาห์

1

(2)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง
ชื่อ
อัตราเงินเดือน

นางสาวกรรณิกา ชินเกตุ
12,700 บาท สังกัด

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านช่างเขียนแบบ ตามแนวทาง
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธกี ารที่
ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตาม
ที่ได้รบั มอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

.

ตำแหน่ง ผูช้ ่วยนายช่างเขียนแบบ
ระดับ
.
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองจันทนิมิต
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

ชื่อหลักสูตร
(3)
- ปฐมนิเทศพนักงานจ้าง
- การใช้งานโปรแกรมแผนทีภ่ าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX
3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
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(2)

งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2566
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

-

4,500

-

๑ วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

4 วัน

1

ระยะเวลา
(6)

วิธีการ
จัดโดย
พัฒนา
(9)
(8)
(1) เทศบาลเมืองจันทนิมิต
(3)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง
ชื่อ

อัตราเงินเดือน

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย

สมรรถนะ (Competency)
(2)
1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม

9,000

คนงาน

(จำนวน 13 อัตรา)

ตำแหน่ง
คนงาน
ระดับ
บาท สังกัด
กองคลัง
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

ชื่อหลักสูตร
(3)
- ปฐมนิเทศพนักงานจ้าง
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-

งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2566
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

.

ระยะเวลา
(6)
๑ วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
จัดโดย
พัฒนา
(9)
(8)
(1) เทศบาลเมืองจันทนิมิต

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง
ชื่อ

อัตราเงินเดือน

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานสำรวจ
ที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบ
โดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่ง และปฏิบัติ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม

เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล

(จำนวน 4 อัตรา)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
9,000
บาท สังกัด
กองคลัง
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

ชื่อหลักสูตร
(3)
- ปฐมนิเทศพนักงานจ้าง
- การจัดทำแผนที่แม่บทและการ
สำรวจข้อมูลภาคสนาม สำหรับ
รองรับการจัดทำราคาประเมินภาษี
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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(2)

ระดับ

-

งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2566
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

-

6,800

-

.

๑ วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

5 วัน

1

ระยะเวลา
(6)

วิธีการ
จัดโดย
พัฒนา
(9)
(8)
(1) เทศบาลเมืองจันทนิมิต
(2)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธนวัสส์ ร่วมโพธิร์ ี
อัตราเงินเดือน

ตำแหน่ง
36,450

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-05-2103-001

.

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
ระดับ
บาท สังกัด
กองช่าง เทศบาลเมืองจันทนิมิต
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
89,000

2565
-

2566
-

- การบริหารผังเมืองเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น (Urban planning
management for local
development : UP)

(2)

-

25,000

- พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ด้านงานถนนและสะพานท้องถิ่น
เพื่อการขนส่งอัจฉริยะ

(2)

-

-

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับกอง หรือตำแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานอื่นที่เทียบเท่ากอง
ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน
บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ
สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในงานของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก
เป็นพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
2.1 การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นำ
2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
3. สมรรถนะประจำสายงาน
3.1 การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก
3.2 การวางแผนและการจัดการ
3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่

- อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง
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กลาง

.

6 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
๑

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(๒)

-

1 สัปดาห์

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

25,000

1 สัปดาห์

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-05-2103-002

นายพงษ์มิตร กระทอง
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง)
ระดับ
อัตราเงินเดือน
33,560
บาท สังกัด ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองจันทนิมิต

.
ต้น

.

6 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
๑

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(๒)

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
89,000

2565
-

2566
-

- พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ด้านงานถนนและสะพานท้องถิ่น
เพื่อการขนส่งอัจฉริยะ

(2)

-

25,000

-

1 สัปดาห์

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

- การประมาณ กำหนดราคา
การจัดจ้างและควบคุมงาน
ก่อสร้าง

(2)

-

-

25,000

1 สัปดาห์

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับกองหรือหัวหน้าฝ่ายที่มีลักษณะ
งานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ
จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ในงานบริหารงานช่างและงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
2.1 การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นำ
2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
3. สมรรถนะประจำสายงาน
3.1 การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก
3.2 การวางแผนและการจัดการ
3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่

- อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง
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งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง

วิศวกรโยธา

ชื่อ นายจตุพล วิสุทธิ
อัตราเงินเดือน
30,790
บาท สังกัด
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้อง
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชำนาญสูงในงานวิชาการวิศวกรรมโยธา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชำนาญสูงในงานวิชาการ
วิศวกรรมโยธา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาทีย่ าก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การคิดวิเคราะห์
2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน
2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-05-3701-001

.

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
ระดับ ชำนาญการ
.
งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองจันทนิมิต
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

2564
25,000

2565
-

2566
-

- การออกแบบอาคารโดยวิธี
STRUT-AND-TIE

(2)

-

6,500

- การออกแบบอาคารต้านทาน
แผ่นดินไหว

(2)

-

-

ชื่อหลักสูตร
(3)
- การประมาณ กำหนดราคา
การจัดจ้างและควบคุมงาน
ก่อสร้าง
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1 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

-

2 วัน

1

(2)

วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

12,500

5 วัน

1

(2)

วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ
อัตราเงินเดือน

วิศวกรโยธา

นางสาวกัลยาณี กิริยากิจ
18,520
บาท สังกัด

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้อง
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชำนาญสูงในงานวิชาการวิศวกรรมโยธา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชำนาญสูงในงานวิชาการ
วิศวกรรมโยธา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาทีย่ าก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การคิดวิเคราะห์
2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน
2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-05-3701-001

.

ตำแหน่ง สถาปนิก
ระดับ ปฏิบัติการ
.
งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองจันทนิมิต
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
34,000

2565
-

2566
-

- การประมาณ กำหนดราคา
การจัดจ้างและควบคุมงาน
ก่อสร้าง

(2)

-

25,000

- ความปลอดภัยในการก่อสร้าง

(2)

-

-

ชื่อหลักสูตร
(3)
- สถาปนิก
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4 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

-

1 สัปดาห์

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

4,500

2 วัน

1

(2)

วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ
อัตราเงินเดือน

วิศวกรโยธา

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-05-3701-002

.

นางสาวธัญชนก ลานะรินทร์
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
ระดับ ชำนาญการ
.
31,340
บาท สังกัด งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้อง
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชำนาญสูงในงานวิชาการวิศวกรรมโยธา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชำนาญสูงในงานวิชาการ
วิศวกรรมโยธา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาทีย่ าก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การคิดวิเคราะห์
2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน
2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อหลักสูตร
(3)
- วิศวกรโยธา
- การประมาณ กำหนดราคา
การจัดจ้างและควบคุมงาน
ก่อสร้าง
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
34,000

2565
-

2566
-

(2)

-

25,000

-

งบประมาณ (5)

4 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

1 สัปดาห์

1

(2)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-05-2103-003

นายวสันต์ นิลโกศล
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง)
ระดับ
อัตราเงินเดือน
42,210
บาท สังกัด ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองจันทนิมิต
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
89,000

2565
-

2566
-

- พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ด้านงานถนนและสะพานท้องถิ่น
เพื่อการขนส่งอัจฉริยะ

(2)

-

25,000

- การประมาณ กำหนดราคา
การจัดจ้างและควบคุมงาน
ก่อสร้าง

(2)

-

-

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับกองหรือหัวหน้าฝ่ายที่มีลักษณะ
งานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ
จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ในงานบริหารงานช่างและงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
2.1 การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นำ
2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
3. สมรรถนะประจำสายงาน
3.1 การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก
3.2 การวางแผนและการจัดการ
3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่

- อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง
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.
ต้น

.

6 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
๑

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(๒)

-

1 สัปดาห์

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

25,000

1 สัปดาห์

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ
- ว่าง อัตราเงินเดือน
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้อง
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชำนาญสูงในงานวิชาการสวนสาธารณะ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชำนาญสูงในงานวิชาการ
สวนสาธารณะ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาทีย่ าก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการสวนสาธารณะ

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-05-3403-001

.

ตำแหน่ง นักวิชาการสวนสาธารณะ
ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
บาท สังกัด งานสวนสาธารณะ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองจันทนิมิต
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

2564
12,900

2565
-

2566
-

- การปรับปรุงภูมิทัศน์
และการจัดสวน

(2)

-

8,500

- พื้นฐานความรู้ด้านการ
วางโครงการพัฒนาอนุรักษ์
และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

(2)

-

-

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การคิดวิเคราะห์
2.2 การวางแผนและการจัดการ
2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน
2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

- ปฐมนิเทศข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่
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.

5 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(1)

-

1 สัปดาห์

1

(2)

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

7,000

5 วัน

1

(2)

สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำ ภาค 6

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ
อัตราเงินเดือน
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จำเป็น
ต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชำนาญงานด้านช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชำนาญงานด้านช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

-

นายช่างไฟฟ้า

- ว่าง บาท สังกัด

สมรรถนะ (Competency)
(2)

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-05-4706-001

.

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
ระดับ ปฏิบัตงิ าน/ชำนาญงาน
.
งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองจันทนิมิต
ชื่อหลักสูตร
(3)

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
- ปฐมนิเทศข้าราชการหรือ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
- นายช่างไฟฟ้า
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

2564
12,900

2565
-

2566
-

(3)

-

20,000

-

งบประมาณ (5)

5 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(1)

3 สัปดาห์

1

(2)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่
จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชำนาญงานด้านการธุรการ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
ที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่
จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชำนาญงานการ
ธุรการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวหนึ่งหทัย ไชยานนท์
อัตราเงินเดือน
24,270
สมรรถนะ (Competency)
(2)

เลขที่ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
บาท สังกัด

06-2-05-4101-004

.

เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ชำนาญงาน
งานธุรการ กองช่าง เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ชื่อหลักสูตร
(3)

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
- เจ้าพนักงานธุรการ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
- คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสาร
1.4 การบริการเป็นเลิศ
ยุคใหม่
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

2564
-

2565
24,000

2566
-

(1)

-

-

3,800

งบประมาณ (5)

.

3 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

2 วัน

1

(2)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ชื่อ
นางช่อนุช การไพบูลย์
อัตราเงินเดือน
40,250
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และ
วิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.3 ความละเอียดรอบคอบและความ
ถูกต้องของงาน

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-05-4101-005

.

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ชำนาญงาน
บาท สังกัด งานธุรการ กองช่าง เทศบาลเมืองจันทนิมิต
ชื่อหลักสูตร
(3)
- เจ้าพนักงานธุรการ
- คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสาร
ยุคใหม่
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

2564
24,000

2565
-

2566
-

(1)

-

3,800

-

งบประมาณ (5)

.

3 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

2 วัน

1

(2)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง
ชื่อ
อัตราเงินเดือน
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความ
สะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้อง
เล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์
ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตาม
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายสมนึก ทัฬหชัยกุล
22,230 บาท สังกัด

พนักงานขับรถยนต์

เลขที่ตำแหน่ง

02-1

.

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ระดับ
.
งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองจันทนิมิต

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม

- การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์
ก่อนออกเดินทาง
- เสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับ
รถยนต์หน่วยงานภาครัฐ
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

2564
-

2565
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2566
-

(3)

-

-

ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

งบประมาณ (5)

๒ วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
๑

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(๒)

1 วัน

1

(2)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดจันทบุรี

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

เลขที่ตำแหน่ง

03-2

ชื่อ นายสมชาติ บุญตามส่ง
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ระดับ
อัตราเงินเดือน
24,080 บาท สังกัด งานสาธารณูปโภค ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองจันทนิมิต
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจน
บำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ
น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา
ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือปฏิบัติงานอื่นใด
ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม

- การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์
ก่อนออกเดินทาง
- เสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับ
รถยนต์หน่วยงานภาครัฐ
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

2564
-

2565
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2566
-

(3)

-

-

ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

งบประมาณ (5)

.
.

๒ วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
๑

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(๒)

1 วัน

1

(2)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดจันทบุรี

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

เลขที่ตำแหน่ง

03-7

ชื่อ นายผาเชน ทองแจ่ม
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ระดับ
อัตราเงินเดือน
25,250 บาท สังกัด งานสาธารณูปโภค ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองจันทนิมิต
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจน
บำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ
น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา
ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือปฏิบัติงานอื่นใด
ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม

- การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์
ก่อนออกเดินทาง
- เสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับ
รถยนต์หน่วยงานภาครัฐ
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

2564
-

2565
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2566
-

(3)

-

-

ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

งบประมาณ (5)

.
.

๒ วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
๑

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(๒)

1 วัน

1

(2)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดจันทบุรี

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

เลขที่ตำแหน่ง

01-6

.

ชื่อ นายปัญโย บุญโกย
ตำแหน่ง ผู้ชว่ ยช่างไฟฟ้า
ระดับ
.
24,080 บาท สังกัด งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่าง
ไฟฟ้าที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับ
ตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างชัดเจน
หรือละเอียดถี่ถว้ น และปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม

- การพัฒนาศักยภาพช่าง

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

2564
-

2565
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2566
-

- การจัดการพลังงานไฟฟ้า

(2)

-

-

ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

ชื่อหลักสูตร
(3)
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งบประมาณ (5)

๒ วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
๑

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(๒)

1 วัน

1

(2)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดจันทบุรี

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง
ชื่อ

อัตราเงินเดือน

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย

สมรรถนะ (Competency)
(2)
1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม

9,000

คนงาน

(จำนวน 20 อัตรา)

ตำแหน่ง
คนงาน
ระดับ
บาท สังกัด
กองช่าง
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

ชื่อหลักสูตร
(3)
- ปฐมนิเทศพนักงานจ้าง
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-

งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2566
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

.

ระยะเวลา
(6)
๑ วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
จัดโดย
พัฒนา
(9)
(8)
(1) เทศบาลเมืองจันทนิมิต

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-06-2104-001

นายดิเรก พิพัฒน์พุทธพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อัตราเงินเดือน
54,960
บาท สังกัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หรือตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มี
ลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน
บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ
สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในงานที่ต้องใช้ความรู้ความ
ชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งลักษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูงมากเป็นพิเศษตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กำหนด และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
2.1 การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นำ
2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
3. สมรรถนะประจำสายงาน
3.1 การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก
3.2 การวางแผนและการจัดการ
3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่

ชื่อหลักสูตร
(3)
- อำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง

หลักสูตร
งบประมาณ (5)
การพัฒนา
2564
2565
2566
(4)
(3)
105,000
-

.
ระดับ

กลาง

2 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
๑

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(๒)

ระยะเวลา
(6)

.

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ขยะ มลพิษ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นยุค 5G

(2)

-

31,000

-

9 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

- การบริหารจัดการชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อัจฉริยะ (Smart Local and
Community)

(2)

-

-

35,500

2 สัปดาห์

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาวชุติมา อาภรณ์รัตน์
อัตราเงินเดือน
31,340

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-06-2104-002

.

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ระดับ
บาท สังกัด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองจันทนิมิต
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
89,000

2565
-

2566
-

- สิทธิประโยชน์และการบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2)

-

3,900

- เจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

(2)

-

-

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับกองหรือหัวหน้าฝ่าย ซึ่งมีลักษณะ
งานที่เกี่ยวกับการวางแผน การบริหาร
จัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ
สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในงานที่ต้องใช้ความรู้ ความ
ชำนาญงานเฉพาะด้าน ซึ่งลักษณะหน้าที่
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.จ., ก.ท.
และ ก.อบต. กำหนดและปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
2.1 การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นำ
2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
3. สมรรถนะประจำสายงาน
3.1 การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก
3.2 การวางแผนและการจัดการ
3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่

- อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง
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ต้น

.

6 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
๑

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(๒)

-

3 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

7,800

6 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน

เจ้าพนักงานธุรการ

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-06-4101-006

.

ชื่อ นางสาวเจณิชตา ดิ้นสวัสดิ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ปฏิบตั ิงาน
.
12,970
บาท สังกัด งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่
จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชำนาญงานด้านการธุรการ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
ที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่
จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชำนาญงานการ
ธุรการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

2564
3,900

2565
-

2566
-

- เทคนิคการเขียนหนังสือ
ราชการ และการพัฒนาระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

(2)

-

3,500

- คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสาร
ยุคใหม่

(1)

-

-

ชื่อหลักสูตร
(3)
- งานธุรการภายใต้ระเบียบ
งานสารบรรณ
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3 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

-

2 วัน

1

(2)

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

3,800

2 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-06-2104-003

.

นางอภิชยา ชูเชิด
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ระดับ ต้น
อัตราเงินเดือน
32,450
บาท สังกัด ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับกองหรือหัวหน้าฝ่าย ซึ่งมีลักษณะ
งานที่เกี่ยวกับการวางแผน การบริหาร
จัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ
สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในงานที่ต้องใช้ความรู้ ความ
ชำนาญงานเฉพาะด้าน ซึ่งลักษณะหน้าที่
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.จ., ก.ท.
และ ก.อบต. กำหนดและปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
2.1 การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นำ
2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
3. สมรรถนะประจำสายงาน
3.1 การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก
3.2 การวางแผนและการจัดการ
3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่

- อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง
- การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(Community Environmental
Management According to
Sufficiency Economy
Course)
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
89,000

2565
-

2566
-

(2)

-

35,500

(2)

-

-

.

6 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
๑

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(๒)

-

1 สัปดาห์

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

7,800

6 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน

ชื่อ
-

ทันตแพทย์

- ว่าง บาท สังกัด

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-06-3613-001

.

ตำแหน่ง ทันตแพทย์
ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
.
งานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกีย่ วกับงาน
ทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ภายใต้การ
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
2.2 การคิดวิเคราะห์
2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน
2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

- ปฐมนิเทศข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

งบประมาณ (5)
2564
12,900

2565
-

2566
-

ระยะเวลา
(6)
5 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(1)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน

ชือ่
51,770

สัตวแพทย์

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-06-4610-001

.

นายบรรพต หรรษาพันธุ์
ตำแหน่ง สัตวแพทย์
ระดับ อาวุโส
.
บาท สังกัด งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่
จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยต้องกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์และความชำนาญงานทาง
สัตวแพทย์ค่อนข้างสูง มีงานในความ
รับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่
ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รบั มอบหมาย หรือปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความชำนาญงานทางสัตวแพทย์
ค่อนข้างสูง ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน
2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

- พัฒนาความรู้สำหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

งบประมาณ (5)
2564
7,000

2565
-

2566
-

ระยะเวลา
(6)
7 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
๑

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

จัดโดย
(9)
สัตวแพทยสภา

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน

คนงานประจำรถขยะ

เลขที่ตำแหน่ง

03-5

.

ชื่อ นายสุกฤษ เสนาะพิณ
ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ
ระดับ
.
21,010 บาท สังกัด งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติหน้าทีจ่ ัดเก็บขยะมูลฝอย
ตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับ
ขยะมูลฝอย การนำขยะมูลฝอย
ไปทำลายยังที่ทำลายและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกีย่ วข้อง

สมรรถนะ (Competency)
(2)
1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม

ชื่อหลักสูตร
(3)
- ชี้แจง พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์
เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

งบประมาณ (5)
2564
ไม่มี
ค่าใช้จ่าย

2565
-

2566
-

ระยะเวลา
(6)
1 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

จัดโดย
(9)
ปศุสัตว์
จังหวัดจันทบุรี

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง
ชื่อ
อัตราเงินเดือน
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย

9,000

สมรรถนะ (Competency)
(2)
1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม

คนงาน

ตำแหน่ง
บาท สังกัด

(จำนวน 7 อัตรา)
คนงาน
ระดับ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

ชื่อหลักสูตร
(3)
- ปฐมนิเทศพนักงานจ้าง
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งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2566
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

.

ระยะเวลา
(6)
๑ วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
จัดโดย
พัฒนา
(9)
(8)
(1) เทศบาลเมืองจันทนิมิต

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-07-2101-004

นางมาลินี สถาพรจตุรวิทย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป)
อัตราเงินเดือน
41,930
บาท สังกัด
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับกองในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงานเกีย่ วกับ
การวางแผน บริหารจัดการ
จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา
เกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
มากเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
2.1 การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นำ
2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
3. สมรรถนะประจำสายงาน
3.1 การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก
3.2 การวางแผนและการจัดการ
3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่

- นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง
(นบท.ก.)

หลักสูตร
งบประมาณ (5)
การพัฒนา
2564
2565
2566
(4)
(3)
105,000
-

ระดับ

.
กลาง

.

6 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

- พัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อ
ทดสอบสมรรถนะด้านการ
ใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)
สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(4)

-

9,900

-

6 วัน

1

(3)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

- การดำเนินการทางวินยั
ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น วิธปี ฏิบัติราชการทาง
ปกครอง การดำเนินคดีทาง
ปกครองและกรณีศึกษาแนว
คำพิพากษาศาลปกครอง

(2)

-

-

3,900

3 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ชื่อ นางสาวอภิรดี ใจสุทธิ
อัตราเงินเดือน
32,450

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-07-2101-005

.

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป)
ระดับ ต้น
บาท สังกัด ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองจันทนิมิต
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
89,000

2565
-

2566
-

- การจัดทำและการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

(2)

-

4,500

- พัฒนาและเตรียมความพร้อม
เพื่อทดสอบสมรรถนะด้านการ
ใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)
สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(4)

-

-

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หรือตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มี
ลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน
บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ
สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับงานของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก
เป็นพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
2.1 การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นำ
2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
3. สมรรถนะประจำสายงาน
3.1 การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก
3.2 การวางแผนและการจัดการ
3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่

- อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง
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.

6 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

-

3 วัน

1

(2)

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

9,900

6 วัน

1

(3)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-07-3103-001

.

ชื่อ นางสาวขจีรัตน์ เจตนานุรักษ์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ ชำนาญการ
.
อัตราเงินเดือน 32,450 บาท สังกัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองจันทนิมิต
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
34,000

2565
-

2566
-

- นักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

(3)

-

17,500

- การจัดทำและการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

(2)

-

-

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้อง
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชำนาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบาย
และแผนหรืองานวิจัยจราจร ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูง
ในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือ
ด้านวิจยั จราจร ปฏิบัติงานที่ตอ้ งตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาทีย่ าก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
2.2 การคิดวิเคราะห์
2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.4 ความละเอียดรอบคอบและความ
ถูกต้องของงาน

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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4 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

-

2 สัปดาห์

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

4,500

3 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน

นักประชาสัมพันธ์

เลขทีต่ ำแหน่ง

06-2-07-3301-001

.

ชื่อ นางสาวเอวา ชวโนสุนิช
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
ระดับ ชำนาญการ
.
32,450 บาท สังกัด งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้อง
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชำนาญงานสูง ในด้านประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชำนาญงานสูงในด้าน
ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาทีย่ าก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การคิดวิเคราะห์
2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.3 ความเข้าใจผูอ้ ื่นและตอบสนองอย่าง
สร้างสรรค์
2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน
2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
33,000

2565
-

2566
-

- การจัดทำภาพหรือกราฟฟิก
เพื่อการสื่อสาร (Infographics)

(2)

-

4,500

- ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(2)

-

-

ชื่อหลักสูตร
(3)
- นักประชาสัมพันธ์
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4 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

-

3 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย

1 วัน

1

(2)

สำนักงาน
คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
(สขร.)

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน

เจ้าพนักงานธุรการ

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-07-4101-007

.

ชื่อ นายอัฐพล ชวโนสุ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ชำนาญงาน
.
25,190 บาท สังกัด งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน
ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา โดยต้องกำกับแนะนำ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชำนาญงานด้าน
การธุรการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงาน
ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชำนาญงาน
การธุรการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การคิดวิเคราะห์
2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.3 ความเข้าใจผูอ้ ื่นและตอบสนองอย่าง
สร้างสรรค์
2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน
2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
24,000

2565
-

2566
-

- การจัดทำภาพหรือกราฟฟิก
เพื่อการสื่อสาร (Infographics)

(2)

-

4,500

- ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(2)

-

-

ชื่อหลักสูตร
(3)
- เจ้าพนักงานธุรการ
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3 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

-

3 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย

1 วัน

1

(2)

สำนักงาน
คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
(สขร.)

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ

หัวหน้าฝ่ายนิติการ

นายวรพจน์ ปาณัณณพ
อัตราเงินเดือน
32,450

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-07-2101-006

.

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ (นักบริหารงานทั่วไป)
ระดับ ต้น
บาท สังกัด ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองจันทนิมิต
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
89,000

2565
-

2566
-

- พัฒนาและเตรียมความพร้อม
เพื่อทดสอบสมรรถนะด้านการ
ใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)
สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(4)

-

9,900

- การดำเนินการทางวินยั
ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น วิธปี ฏิบัติราชการทาง
ปกครอง การดำเนินคดีทาง
ปกครอง และกรณีศึกษาแนว
คำพิพากษาศาลปกครอง

(2)

-

-

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หรือตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มี
ลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน
บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ
สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับงานของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก
เป็นพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
2.1 การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นำ
2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
3. สมรรถนะประจำสายงาน
3.1 การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก
3.2 การวางแผนและการจัดการ
3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่

- อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง
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.

6 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

-

6 วัน

1

(3)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

3,900

3 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน

นิติกร

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-07-3105-001

.

ชื่อ นายอมรินทร์ กิจศิริรัตน์
ตำแหน่ง นิติกร
ระดับ ชำนาญการ
.
30,790 บาท สังกัด งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้อง
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชำนาญงานสูงในด้านนิติการ ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูง
ในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาทีย่ าก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

2564
3,900

2565
-

2566
-

- การปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงาน
คดีปกครองและคุ้มครองสิทธิ์
และการให้ความช่วยเหลือด้าน
กฎหมายแก่ประชาชน

(2)

-

17,000

- การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น
ระดับกลาง

(2)

-

-

ชื่อหลักสูตร
(3)
- การดำเนินการทางวินยั
ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น วิธปี ฏิบัติราชการทาง
ปกครอง การดำเนินคดีทาง
ปกครอง และกรณีศึกษาแนว
คำพิพากษาศาลปกครอง
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3 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

-

2 สัปดาห์

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

48,000

2 สัปดาห์

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง
ชื่อ
อัตราเงินเดือน
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย

9,000

สมรรถนะ (Competency)
(2)
1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม

คนงาน

ตำแหน่ง
บาท สังกัด

(จำนวน 5 อัตรา)
คนงาน
ระดับ
กองวิชาการและแผนงาน

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

ชื่อหลักสูตร
(3)
- ปฐมนิเทศพนักงานจ้าง
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-

งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2566
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

.

ระยะเวลา
(6)
๑ วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
จัดโดย
พัฒนา
(9)
(8)
(1) เทศบาลเมืองจันทนิมิต

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

- ว่าง อัตราเงินเดือน

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-08-2107-001

ตำแหน่ง
ผูอ้ ำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)
บาท สังกัด
กองการศึกษา เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ขนาดเล็ก หรือในฐานะหัวหน้าฝ่าย
ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน
บริหารจัดการจัดระบบงาน อำนวยการ
สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
2.1 การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นำ
2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
3. สมรรถนะประจำสายงาน
3.1 การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก
3.2 การวางแผนและการจัดการ
3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่

.

ระดับ

ต้น

.

4 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
34,000

2565
-

2566
-

- นักบริหารงานการศึกษา :
ประเทศไทย 4.0

(2)

-

29,500

-

12 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

- การพัฒนาบุคลากรองค์กร
ปกครองท้องถิ่นสู่มาตรฐานสูง
อย่างมืออาชีพ

(4)

-

-

16,000

8 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

ชื่อหลักสูตร
(3)
- นักบริหารงานศึกษา
(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
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งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ

- ว่าง อัตราเงินเดือน

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
-

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-08-2107-002

ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ (นักบริหารงานการศึกษา)
ระดับ
บาท สังกัด
ฝ่ายแผนงานและโครงการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ขนาดเล็ก หรือในฐานะหัวหน้าฝ่าย
ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน
บริหารจัดการจัดระบบงาน อำนวยการ
สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
2.1 การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นำ
2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
3. สมรรถนะประจำสายงาน
3.1 การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก
3.2 การวางแผนและการจัดการ
3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
34,000

2565
-

2566
-

- นักบริหารงานการศึกษา :
ประเทศไทย 4.0

(2)

-

29,500

- การพัฒนาบุคลากรองค์กร
ปกครองท้องถิ่นสู่มาตรฐานสูง
อย่างมืออาชีพ

(4)

-

-

ชื่อหลักสูตร
(3)
- นักบริหารงานศึกษา
(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
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.
ต้น

.

4 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

-

12 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

16,000

8 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ
อัตราเงินเดือน

นักวิชาการศึกษา

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-08-3803-001

.

นางสาววรวรรณ ประทีป ณ ถลาง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ
.
26,980 บาท สังกัด งานแผนและโครงการ ฝ่ายแผนงานและโครงการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้อง
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชำนาญงานสูงมากในงานด้านการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รบั
มอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชำนาญในงานสูงมากในงาน
ด้านการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาทีย่ ากมาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การคิดวิเคราะห์
2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน
2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ชื่อหลักสูตร
(3)
- นักวิชาการศึกษา
- ศิลปะการพูดในที่ประชุม
การพัฒนาบุคลิกภาพและ
มารยาทในพิธีการสมาคม
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
34,000

2565
-

2566
-

(5)

-

8,900

-

งบประมาณ (5)

4 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

5 วัน

1

(2)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ
อัตราเงินเดือน
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้อง
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชำนาญสูงในงานวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชำนาญสูงในงานวิชาการเงิน
และบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาทีย่ าก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอรุณี พงศ์สมบัติสิริ
33,000
บาท สังกัด
สมรรถนะ (Competency)
(2)
1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การคิดวิเคราะห์
2.2 การบริหารความเสี่ยง
2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2.4 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-08-3201-002

.

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับ ชำนาญการ
.
งานงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและโครงการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองจันทนิมิต
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
34,000

2565
-

2566
-

- กรณีทักท้วงทางการเงิน
และการคลังในข้อทักท้วงจาก
หน่วยตรวจสอบและคำวินจิ ฉัย
ของศาลปกครอง

(2)

-

3,900

- สัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การคลัง บัญชี พัสดุ
และงบประมาณ

(2)

-

-

ชื่อหลักสูตร
(3)
- นักวิชาการเงินและบัญชี
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4 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

-

3 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

6,800

5 วัน

1

(3)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ

- ว่าง อัตราเงินเดือน

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ขนาดเล็ก หรือในฐานะหัวหน้าฝ่าย
ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน
บริหารจัดการจัดระบบงาน อำนวยการ
สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
-

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-08-2107-003

.

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)
ระดับ
บาท สังกัด
ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลเมืองจันทนิมิต

สมรรถนะ (Competency)
(2)
1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
2.1 การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นำ
2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
3. สมรรถนะประจำสายงาน
3.1 การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก
3.2 การวางแผนและการจัดการ
3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่

ต้น

.

4 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
34,000

2565
-

2566
-

- นักบริหารงานการศึกษา :
ประเทศไทย 4.0

(2)

-

29,500

-

12 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

- การพัฒนาบุคลากรองค์กร
ปกครองท้องถิ่นสู่มาตรฐานสูง
อย่างมืออาชีพ

(4)

-

-

16,000

8 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

ชื่อหลักสูตร
(3)
- นักบริหารงานศึกษา
(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
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งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

ชื่อ นางสาวปฐมาวดี ภูมผิ ล
อัตราเงินเดือน
25,470
บาท สังกัด
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการภายในสำนักงานหรือการบริหาร
ราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมรรถนะ (Competency)
(2)

เลขทีต่ ำแหน่ง

06-2-08-3101-001

.

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ระดับ ชำนาญการ
.
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลเมืองจันทนิมิต
ชื่อหลักสูตร
(3)

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
- นักจัดการงานทั่วไป
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
- คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสาร
1.4 การบริการเป็นเลิศ
ยุคใหม่
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก
2.2 การคิดวิเคราะห์
2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน
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หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
34,000

2565
-

2566
-

(1)

-

3,800

-

งบประมาณ (5)

4 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

2 วัน

1

(2)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง
ชื่อ

อัตราเงินเดือน

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย

สมรรถนะ (Competency)
(2)
1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม

9,000

คนงาน

(จำนวน 6 อัตรา)

ตำแหน่ง
คนงาน
ระดับ
บาท สังกัด
กองการศึกษา
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

ชื่อหลักสูตร
(3)
- ปฐมนิเทศพนักงานจ้าง
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-

งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2566
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

.

ระยะเวลา
(6)
๑ วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
จัดโดย
พัฒนา
(9)
(8)
(1) เทศบาลเมืองจันทนิมิต

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง

ครู

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-08-6600-122

.

ชื่อ
นางสาวภนิษฐกา สีอุตา
ตำแหน่ง
ครู
อันดับ
คศ.1
อัตราเงินเดือน
20,700
บาท สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติหน้าทีห่ ลักเกีย่ วกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการ
เรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้
การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา พัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชน
และหรือสถานประกอบการ
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการ
สังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สมรรถนะ (Competency)
(2)
1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะตามสายงาน สำหรับตำแหน่ง
ในสายงานการสอน
2.1 การออกแบบการเรียนรู้
2.2 การพัฒนาผู้เรียน
2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน

.

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

2564
4,300

2565
-

2566
-

- การสร้างนวัตกรรมและการผลิต
สื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(2)

-

9,900

- การจัดกระบวนทัพรับการประกัน
คุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมรับ
การตรวจแนวใหม่และการประเมิน
คุณภาพการศึกษาและการเขียน
รายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษา

(2)

-

-

ชื่อหลักสูตร
(3)
- การจัดประสบการณ์
และเทคนิคการจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างเด็กสองภาษา
ในระดับปฐมวัย
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2 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

-

4 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

3,900

3 วัน

1

(2)

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง

ครู

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-08-6600-123

.

ชื่อ
นางบงกชกร แก้วมา
ตำแหน่ง
ครู
อันดับ
คศ.1
อัตราเงินเดือน
21,290
บาท สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติหน้าทีห่ ลักเกีย่ วกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการ
เรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้
การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา พัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชน
และหรือสถานประกอบการ
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการ
สังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สมรรถนะ (Competency)
(2)
1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะตามสายงาน สำหรับตำแหน่ง
ในสายงานการสอน
2.1 การออกแบบการเรียนรู้
2.2 การพัฒนาผู้เรียน
2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน

.

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

2564
4,300

2565
-

2566
-

- การจัดกระบวนทัพรับการประกัน
คุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมรับ
การตรวจแนวใหม่และการประเมิน
คุณภาพการศึกษาและการเขียน
รายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษา

(2)

-

3,900

- การสร้างนวัตกรรมและการผลิต
สื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(2)

-

-

ชื่อหลักสูตร
(3)
- การจัดประสบการณ์
และเทคนิคการจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างเด็กสองภาษา
ในระดับปฐมวัย
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2 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

-

3 วัน

1

(2)

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

9,900

4 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง
ชื่อ

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติหน้าทีห่ ลักเกีย่ วกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริม
การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ว่าง อัตราเงินเดือน
15,000
สมรรถนะ (Competency)
(2)
1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะตามสายงาน สำหรับตำแหน่ง
ในสายงานการสอน
2.1 การออกแบบการเรียนรู้
2.2 การพัฒนาผู้เรียน
2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน

ตำแหน่ง
บาท สังกัด

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

.

ผู้ชว่ ยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อันดับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต

-

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

ชื่อหลักสูตร
(3)
- ปฐมนิเทศพนักงานจ้าง

งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2566
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

.

1 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

ระยะเวลา
(6)

วิธีการ
จัดโดย
พัฒนา
(9)
(8)
(2) เทศบาลเมืองจันทนิมิต

- การจัดประสบการณ์
และเทคนิคการจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างเด็กสองภาษา
ในระดับปฐมวัย

(2)

4,300

-

-

2 วัน

1

(2)

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

- การสร้างนวัตกรรมและการผลิต
สื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(2)

-

9,900

-

4 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง
ชื่อ

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติหน้าทีห่ ลักเกีย่ วกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริม
การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ว่าง อัตราเงินเดือน
15,000
สมรรถนะ (Competency)
(2)
1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะตามสายงาน สำหรับตำแหน่ง
ในสายงานการสอน
2.1 การออกแบบการเรียนรู้
2.2 การพัฒนาผู้เรียน
2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน

ตำแหน่ง
บาท สังกัด

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

.

ผู้ชว่ ยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อันดับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต

-

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

ชื่อหลักสูตร
(3)
- ปฐมนิเทศพนักงานจ้าง

งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2566
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

.

1 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

ระยะเวลา
(6)

วิธีการ
จัดโดย
พัฒนา
(9)
(8)
(2) เทศบาลเมืองจันทนิมิต

- การจัดประสบการณ์
และเทคนิคการจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างเด็กสองภาษา
ในระดับปฐมวัย

(2)

4,300

-

-

2 วัน

1

(2)

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

- การสร้างนวัตกรรมและการผลิต
สื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(2)

-

9,900

-

4 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่ง
ชื่อ

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติหน้าทีห่ ลักเกีย่ วกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริม
การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

.

นางสาวศศินันท์ เบญจพงษ์วิมล
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
อันดับ
อัตราเงินเดือน
11,560
บาท สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต
สมรรถนะ (Competency)
(2)

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

ชื่อหลักสูตร
(3)
- ปฐมนิเทศพนักงานจ้าง

-

งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2566
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

.

1 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

ระยะเวลา
(6)

วิธีการ
จัดโดย
พัฒนา
(9)
(8)
(2) เทศบาลเมืองจันทนิมิต

- การเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา
ปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัย
ในสถานศึกษา และการบันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติด
จังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี
พ.ศ. 2563

(2)

6,200

-

-

4 วัน

1

(2)

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- การสร้างนวัตกรรมและการผลิต
สื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(2)

-

9,900

-

4 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่ง
ชื่อ
นางสาวอรุณี ปริต
อัตราเงินเดือน
12,530
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติหน้าทีห่ ลักเกีย่ วกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริม
การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมรรถนะ (Competency)
(2)
1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม

ตำแหน่ง
บาท สังกัด

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

.

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
อันดับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

ชื่อหลักสูตร
(3)
- ปฐมนิเทศพนักงานจ้าง

งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2566
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

.

1 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

ระยะเวลา
(6)

วิธีการ
จัดโดย
พัฒนา
(9)
(8)
(2) เทศบาลเมืองจันทนิมิต

- การเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา
ปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัย
ในสถานศึกษา และการบันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติด
จังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี
พ.ศ. 2563

(2)

6,200

-

-

4 วัน

1

(2)

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- การสร้างนวัตกรรมและการผลิต
สื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(2)

-

9,900

-

4 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่ง
ชื่อ
อัตราเงินเดือน
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติหน้าทีห่ ลักเกีย่ วกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริม
การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ว่าง 9,400

สมรรถนะ (Competency)
(2)
1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

.

ตำแหน่ง
ผู้ดแู ลเด็ก (ทักษะ)
อันดับ
บาท สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

ชื่อหลักสูตร
(3)
- ปฐมนิเทศพนักงานจ้าง

งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2566
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

-

.

1 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

ระยะเวลา
(6)

วิธีการ
จัดโดย
พัฒนา
(9)
(8)
(2) เทศบาลเมืองจันทนิมิต

- การเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา
ปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัย
ในสถานศึกษา และการบันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติด
จังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี
พ.ศ. 2563

(2)

6,200

-

-

4 วัน

1

(2)

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- การสร้างนวัตกรรมและการผลิต
สื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(2)

-

9,900

-

4 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง
ชื่อ
อัตราเงินเดือน
ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)
ปฏิบัติหน้าทีห่ ลักเกีย่ วกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริม
การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

9,000

สมรรถนะ (Competency)
(2)
1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม

ผู้ดูแลเด็ก (ทัว่ ไป)

ตำแหน่ง
บาท สังกัด

(จำนวน 3 อัตรา)

ผู้ดแู ลเด็ก (ทั่วไป)
อันดับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

ชื่อหลักสูตร
(3)
- ปฐมนิเทศพนักงานจ้าง

งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2566
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

-

.

1 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

ระยะเวลา
(6)

วิธีการ
จัดโดย
พัฒนา
(9)
(8)
(2) เทศบาลเมืองจันทนิมิต

- การจัดประสบการณ์
และเทคนิคการจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างเด็กสองภาษา
ในระดับปฐมวัย

(2)

4,300

-

-

2 วัน

1

(2)

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

- การสร้างนวัตกรรมและการผลิต
สื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(2)

-

9,900

-

4 วัน

1

(2)

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
- ว่าง -

อัตราเงินเดือน

-

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติหน้าที่ผอู้ ำนวยการสถานศึกษา
บังคับบัญชาข้าราชการหรือพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา บริหารกิจการของ
สถานศึกษา การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ
ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานทัว่ ไป ความสัมพันธ์
กับชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะตามสายงาน สำหรับตำแหน่ง
ในสายงานบริหารสถานศึกษา
2.1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์
2.2 การสื่อสารและการจูงใจ
2.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2.4 การมีวิสยั ทัศน์

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-08-5500-093

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อันดับ
บาท สังกัด
โรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา)
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(3)

2564
43,000

2565
-

2566
-

- การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(2)

5,000

-

- การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง
การปฏิบัติตามระเบียกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธกี ารนำรายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย

(2)

-

- การเตรียมความพร้อมและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ระดับการศึกษาปฐมวัย)

(2)

-

ชื่อหลักสูตร
(3)
- ผู้บริหารสถานศึกษา
(ตามมติ ก.ท.)
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.
-

.

4 สัปดาห์

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

-

4 วัน

1

(2)

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

5,000

-

4 วัน

1

(2)

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

-

3,500

3 วัน

1

(2)

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ
อัตราเงินเดือน

ครู
- ว่าง -

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติหน้าทีห่ ลักเกีย่ วกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการ
เรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้
การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา พัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชน
และหรือสถานประกอบการ
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการ
สังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะตามสายงาน สำหรับตำแหน่ง
ในสายงานการสอน
2.1 การออกแบบการเรียนรู้
2.2 การพัฒนาผู้เรียน
2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-08-6500-094

.

ตำแหน่ง
ครู
อันดับ
บาท สังกัด
โรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา)
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
- พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนา
(2)
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อหลักสูตร
(3)

- การเตรียมความพร้อมและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ระดับการศึกษาปฐมวัย)
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(2)

งบประมาณ (5)
2564
-

2565
5,000

2566
-

-

-

3,500

.

4 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
๑

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

3 วัน

1

(2)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ
อัตราเงินเดือน

ครู

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-08-6500-095

.

นางอรรินทร์ นนตรี
ตำแหน่ง
ครู
อันดับ
คศ.1
24,510
บาท สังกัด
โรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา)
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

2564
2,500

2565
-

2566
-

- การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์
ตามหลักสูตร 2560

(2)

-

2,500

- การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

(2)

-

2,500

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ปฏิบัติหน้าทีห่ ลักเกีย่ วกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการ
เรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้
การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา พัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชน
และหรือสถานประกอบการ
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการ
สังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะตามสายงาน สำหรับตำแหน่ง
ในสายงานการสอน
2.1 การออกแบบการเรียนรู้
2.2 การพัฒนาผู้เรียน
2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน

- การทำผลงานทางวิชาการเพื่อการ
เป็นครูยุค 4.0
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.

3 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
๑

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

-

2 วัน

1

(2)

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

-

3 วัน

1

(2)

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
เครือข่ายวิชาชีพครู

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ

ครูผู้ช่วย
- ว่าง -

อัตราเงินเดือน

-

เลขที่ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
บาท สังกัด

06-2-08-6500-096

.

ครูผชู้ ่วย
อันดับ
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา)
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

2564
6,800

2565
-

2566
-

- การเตรียมความพร้อมและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ระดับการศึกษาปฐมวัย)

(2)

-

3,500

- พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

(2)

-

-

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ปฏิบัติหน้าทีห่ ลักเกีย่ วกับการจัดการ
เรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้
การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน)
โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งครู และปฏิบัตหิ น้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะตามสายงาน สำหรับตำแหน่ง
ในสายงานการสอน
2.1 การออกแบบการเรียนรู้
2.2 การพัฒนาผู้เรียน
2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน

- การพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
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.

5 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
๑

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(1)

-

3 วัน

1

(2)

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

5,000

4 วัน

1

(2)

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง

ครู

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-08-6500-097

.

ชื่อ
นางสาวบุรพร แก้วเจริญ
ตำแหน่ง
ครู
อันดับ
คศ.1
อัตราเงินเดือน
20,770
บาท สังกัด
โรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา)
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

2564
2,500

2565
-

2566
-

- การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์
ตามหลักสูตร 2560

(2)

-

2,500

- แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษาเชื่อมโยงสู่การ
เขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)

(2)

-

-

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ปฏิบัติหน้าทีห่ ลักเกีย่ วกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการ
เรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้
การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา พัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชน
และหรือสถานประกอบการ
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการ
สังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะตามสายงาน สำหรับตำแหน่ง
ในสายงานการสอน
2.1 การออกแบบการเรียนรู้
2.2 การพัฒนาผู้เรียน
2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน

- การทำผลงานทางวิชาการเพื่อการ
เป็นครูยุค 4.0
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.

3 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
๑

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

-

3 วัน

1

(2)

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

3,900

3 วัน

1

(2)

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
เครือข่ายวิชาชีพครู

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง

ครู

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-08-6500-098

.

ชื่อ
นางสาววิดารัตน์ เจริญรูป
ตำแหน่ง
ครู
อันดับ
คศ.2
อัตราเงินเดือน
23,580
บาท สังกัด
โรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา)
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

2564
2,500

2565
-

2566
-

- การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์
ตามหลักสูตร 2560

(2)

-

2,500

- แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษาเชื่อมโยงสู่การ
เขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)

(2)

-

-

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ปฏิบัติหน้าทีห่ ลักเกีย่ วกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการ
เรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้
การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา พัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชน
และหรือสถานประกอบการ
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการ
สังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะตามสายงาน สำหรับตำแหน่ง
ในสายงานการสอน
2.1 การออกแบบการเรียนรู้
2.2 การพัฒนาผู้เรียน
2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน

- การทำผลงานทางวิชาการเพื่อการ
เป็นครูยุค 4.0
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.

3 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
๑

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

-

3 วัน

1

(2)

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

3,900

3 วัน

1

(2)

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
เครือข่ายวิชาชีพครู

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง

ครู

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-08-6500-099

.

ชื่อ
นางสาวอำภา เจริญธัญญา
ตำแหน่ง
ครู
อันดับ
คศ.1
อัตราเงินเดือน
22,470
บาท สังกัด
โรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา)
หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

2564
3,900

2565
-

2566
-

- การทำผลงานทางวิชาการเพื่อการ
เป็นครูยุค 4.0

(2)

-

2,500

- การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์
ตามหลักสูตร 2560

(2)

-

2,500

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)

ปฏิบัติหน้าทีห่ ลักเกีย่ วกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการ
เรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้
การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา พัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชน
และหรือสถานประกอบการ
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการ
สังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2. สมรรถนะตามสายงาน สำหรับตำแหน่ง
ในสายงานการสอน
2.1 การออกแบบการเรียนรู้
2.2 การพัฒนาผู้เรียน
2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน

- ปิดบัญชีสถานศึกษาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดทำ
งบประมาณด้านการศึกษาปี 2564
และการใช้จา่ ยเงินรายได้ของ
สถานศึกษา
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.

3 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
๑

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

-

3 วัน

1

(2)

เครือข่ายวิชาชีพครู

-

3 วัน

1

(2)

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณ (5)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน กลุ่มตำแหน่งการเงิน/บัญชี เลขที่ตำแหน่ง 2757-5 .
ชื่อ

นางสาวฐิติยา อิทธิธนากร
ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน กลุ่มตำแหน่งการเงิน/บัญชี
อันดับ
อัตราเงินเดือน
11,800
บาท สังกัด
โรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา)

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธกี ารที่
ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตาม
ที่ได้รบั มอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

ชื่อหลักสูตร
(3)
- ปฐมนิเทศพนักงานจ้าง
- ปิดบัญชีสถานศึกษาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดทำ
งบประมาณด้านการศึกษาปี 2564
และการใช้จา่ ยเงินรายได้ของ
สถานศึกษา
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(2)

งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2566
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

3,900

-

-

-

1 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

3 วัน

1

ระยะเวลา
(6)

.
วิธีการ
จัดโดย
พัฒนา
(9)
(8)
(2) เทศบาลเมืองจันทนิมิต
(2)

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง
ชือ่

บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา ตำแหน่ง ภารโรง

เลขที่ตำแหน่ง

1559-4

นางจุฬาลักษณ์ บุญตามส่ง
ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา ตำแหน่ง ภารโรง
อันดับ
อัตราเงินเดือน
9,000
บาท สังกัด
โรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา)

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

เปิด-ปิด สำนักงาน ทำความสะอาด
บริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สิน
ของทางราชการมิให้สูญหายหรืองาน
อื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(1)

ชื่อหลักสูตร
(3)
- ปฐมนิเทศพนักงานจ้าง
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งบประมาณ (5)
2564
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2565
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

2566
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลา
(6)
๑ วัน

.

-

.

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
จัดโดย
พัฒนา
(9)
(8)
(1) เทศบาลเมืองจันทนิมิต

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ตำแหน่ง
ชื่อ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นายปฏิสนธิ์ เดชศรี
อัตราเงินเดือน

ตำแหน่ง
31,340

ภาระงานที่รับผิดชอบ
(1)

สมรรถนะ (Competency)
(2)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกีย่ วกับงาน
ตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4 การบริการเป็นเลิศ
1.5 การทำงานเป็นทีม
2 สมรรถนะประจำสายงาน
2.1 การคิดวิเคราะห์
2.2 การบริหารความเสี่ยง
2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
2.4 การสั่งสมความรู้และความเชีย่ วชาญ
ในสายอาชีพ
2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
ของงาน

เลขที่ตำแหน่ง

06-2-12-3205-001

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับ
บาท สังกัด
เทศบาลเมืองจันทนิมิต
ชื่อหลักสูตร
(3)

- การพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานการควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความ
เสี่ยง
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ชำนาญการ

หลักสูตร
การพัฒนา
(4)
(2)

2564
11,900

2565
-

2566
-

(2)

-

4,500

-

งบประมาณ (5)

.
.

6 วัน

เป้าหมาย
(ครั้ง)
(7)
1

วิธีการ
พัฒนา
(8)
(2)

2 วัน

1

(2)

ระยะเวลา
(6)

จัดโดย
(9)
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดจันทบุรี
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ส่วนที่ 5
งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา
เทศบาลเมืองจันทนิมิต จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามแผน
การพัฒนาพนักงานเทศบาลอย่างชัดเจนแน่นอนโดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาพนักงาน
เทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 6
การติดตามและประเมินผล
เทศบาลเมืองจันทนิมิต จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล โดยผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด และให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่าน
การประเมิน ผลแล้ ว ถือว่า ผู้นั้ น ได้รับ การพัฒ นาแล้ ว เพื่อให้ ทราบถึงความสำเร็จของการพัฒ นาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการ
พัฒนา ดังนี้
1. การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน-หลัง และติดตามการประเมินผลภายหลังจากการ
ได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง
2. การจัดทำรายงานผลการพัฒนาเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์
ภายในหน่วยงานเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน
3. การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
ของผู้เข้ารับการพัฒนา
4. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ดำเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีที่
เทศบาลเมืองจันทนิมิตส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด
5. ติดตามและประเมินผล โดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

