
 
เทศบาลตําบลกะทูน 

หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
------------------------------- 

 

     หลักเกณฑการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเปนตองใช
สําหรับการปฏิบัติงาน ในตําแหนงที่เทศบาลตําบลกะทูนกําหนดประเมินโดยวิธีการสอบขอเขียน สอบ
สัมภาษณ หรือทดสอบความรู ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องตางๆ ที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน และคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจําเปนและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน โดยในการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลครั้งนี้ใชวิธีการสอบ ดังนี้ 
     1. ภาคความรู ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)   จํานวน 100 ขอ 100 คะแนน 

 2. ภาคความรู ความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.)   จํานวน  100 ขอ 100 คะแนน 
  3. ภาคความรู ความเหมาะสมเฉพาะตําแหนง (สอบสัมภาษณ) จํานวน  100 คะแนน  

 

  คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัคร ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
            คุณสมบัติทั่วไป   
  ๑. มีสัญชาติไทย 
  ๒. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกิน ๖๐ ป เวนแตพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
อายุไมเกิน ๗๐ ป 
  ๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  ๔. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงาน-สวนตําบล 
  ๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง 
  ๖. ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิน่ คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
  ๗. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะการกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๘. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
  ๙. ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 
  10. ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันด ี
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
เทศบาลตําบลกะทูน 

หลักเกณฑการบรรจุแตงตั้งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
------------------------------- 

 
เทศบาลตําบลกะทูน ขอกําหนดหลักเกณฑในการรับบุคคลทั่วไปเขาบรรจุแตงตั้งเปน

พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล โดยยึดตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 
25 พฤศจิกายน  2545  และที่แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน   

หมวด 5 การบรรจุและแตงตั้ง  ขอ 102 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงาน
เทศบาลจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในเทศบาล  ใหนายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.ท.จ.) 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง  หลักเกณฑและ
วิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับที่เพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 
6  สิงหาคม  2557  โดยอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุ
และแตงตั้งเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ใชบังคับตั้งแต 1 มกราคม  2557)  

 ขอ 12 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดการศึกษาไมนอยกวา 4 ป ตอจากคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือปริญญาที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา 
2 ป ตอจากวุฒิในขอ 13 หรือขอ 14 หรือเทยีบเทา  ใหไดรับอัตราเงินเดือน  15,060 บาท 

 ขอ 13 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ของสวนราชการตางๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไวไมนอยกวา 3 ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ใหไดรับอัตราเงินเดือน 11,510 บาท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
เทศบาลตําบลกะทูน 

หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร ประจําป 2565 
 

สมรรถนะเพื่อใชในการพัฒนา 
1. เทศบาลตําบลกะทูน ไดยึดหลักสมรรถนะหลักที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ ของ

บุคลากรทุกระดับชั้น มากําหนดเปนสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งเทศบาลตําบลกะทูน  ได
ประกาศใชเปนตัวกําหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุก 6 เดือน ดังนี ้

 การมุงผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
 ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
 การบริการเปนเลิศ 
 การทํางานเปนทีม 

2. ตําแหนง บริหารงานทองถิน่และอํานวยการทองถิ่น  เปนสายงานของผูบริหาร เทศบาล
ตําบลกะทูน ไดกําหนด แนวทางการสําหรับการพัฒนาเพื่อทําหนาที่ผูบริหารที่ดีในปจจุบันและอนาคต พรอม
กับเตรียมกาวขึ้นเปนผูบริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

 การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการเปนผูนํา 
 ความสามารถในการพัฒนาคน 
 การคิดเชิงกลยุทธ 

3. ตําแหนงอื่น ที่นอกเหนือจากสายงานผูบริหารทองถิ่น  อํานวยการทองถิ่น  เทศบาล
ตําบลกะทูน ไดกําหนดสมรรถนะประจําสายงาน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและระดับที่ดํารงตําแหนงอยู , 
ตามสายงานประจําของแตละตําแหนง ยกเวน  ลูกจางประจําและพนักงานจางบางตําแหนง ซึ่งเปนไปตาม
ประกาศของเทศบาลตําบลกะทูน ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป และตองดําเนินการทุก  
6 เดือน  เชนกัน  

 

การจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคล 
 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือ
แนวทางทีจ่ะชวยใหบุคลากรในหนวยงานสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายในสายอาชีพของตน โดยมี
วัตถุประสงคหลักในการพัฒนาจุดออน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหนวยงาน 
แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ วา IDP จึงเปนแผนสําหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมให
มีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทํางานสําหรับตําแหนงที่สูงขึ้นตอไปในอนาคต หรือตาม
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ทีเ่ทศบาลตําบลกะทูนกําหนดขึ้น  
 ดังนั้น IDP จึงไมใชกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพื่อการ
เลื่อนตําแหนงงานหรือการปรับเงินเดือนและการใหผลตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ  แตเมื่อไดมีการดําเนิน
กิจกรรมตามกรอบ IDP อยางเปนระบบบนเกณฑขั้นพื้นฐานของระดับความรู ความสามารถ หรือสิ่งที่
ผูบังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เปนขอผูกพันหรือขอตกลงในการเรียนรูรวมกัน IDP ก็
จะเปนเครื่องมือสําคัญในการเชื่อมโยงความตองการของพนักงานรายบุคคลใหตอบรับหรือตอบสนองตอความ
ตองการในระดับหนวยงานยอย และสงผลใหบรรลุเปาหมายขององคการได 
 
  



 การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลของเทศบาลตําบลกะทูน มี เจตนารมณสําคัญที่จะ
เปลี่ยนแปลงมุมมองตอระบบบริหารพนักงานเทศบาล จากเดิมที่เนนพัฒนาพนักงานเทศบาลใหมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน มาเปนการใหพนักงานเทศบาลเปนผูรูรอบ รูลึก และเปนแรงผลักดันตอความสําเร็จของ
เทศบาลตําบลกะทูน  รวมทั้งใหพนักงานเทศบาลปฏิบัติงานโดยมุงเนนที่ประชาชนและสัมฤทธิผล บุคลากร
เทศบาลตําบลกะทูน จึงตองปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความรู 
ความสามารถของตนเองใหสามารถตอบสนองตอภารกิจของหนวยงานไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
โดยมุงเนนการนําหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อใหบุคลากรมี
พื้นฐานสมรรถนะตามทีเ่ทศบาลตําบลกะทูนกําหนด  
 ดวยเหตุนี้ เทศบาลตําบลกะทูน จึงจําเปนตองมีการดําเนินการในเรื่องการพัฒนาบุคลากร
เปนรายบุคคลเพื่ อ เพิ่มพูนประสิทธิภาพให แกบุคลากรทุกระดับชั้ น  หากมีการดํ า เนินการตาม
กระบวนการพัฒนารายบุคคลอยางเปนระบบและตอเนื่องแลว บุคลากรของเทศบาลตําบลกะทูนจะมีคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจที่ไดรับมอบหมาย อันจะมีผลเชื่อมโยงไปสู
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  เพิ่มคาจาง และคาตอบแทน ทําใหบุคลากรมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนตอเทศบาลตําบลกะทูนยิ่งขึ้นตอไป  
 ดังนั้น บุคลากรทุกระดับ จําเปนตองมีความรู ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล ประกอบดวย ความหมาย ประโยชน บทบาทหนาที่ของกลุมบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การทําแผนพัฒนารายบุคคล รวมถึงเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ
ในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  ประกอบดวย 

1. ผูบริหารระดับสูง   - นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน 
2. ผูบังคับบัญชาที่มีผูใตบังคับบัญชา  - ปลัด หัวหนาสวนราชการ และพนักงานทุกระดับ 
3. เจาหนาที่ - นักทรัพยากรบุคคล  
4. องคกร - เทศบาลตําบลกะทูน 
บุคคลในแตละกลุมมีบทบาทและขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตารางตอไปนี้ 

กลุมบุคคล บทบาท/ หนาที่ความรับผิดชอบ 
นายเทศมนตรีตําบล 
กะทูน 

 สนับสนุนและผลักดันใหผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามที่
กําหนดขึ้น 

 อนุมัติใหการจัดทํา IDP เปนกระบวนการหนึ่งที่ผูบังคับบัญชาจะตอง
ปฏิบัติอยางตอเนื่องทุกป 

 ติดตามผลการจัดทํา IDP ระหวางผูบังคับบัญชากับบุคลากร พรอมทั้ง
การนําแผน IDP ไปใชปฏิบัติจริง 

 จัดสรรงบประมาณในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแตละปอยาง
ตอเนื่อง  

ปลัดเทศบาลตําบลกะทูน 
หัวหนาสวนราชการ 
ผูใตบังคับบัญชาในแตละ
สายงาน ในแตละกอง 

 ทําความเขาใจกับกระบวนการและวัตถุประสงคของการจัดทํา IDP 
 ปฏิบัติตามกระบวนการและข้ันตอนของ IDP ที่กําหนดขึ้น 
 ประเมินขีดความสามารถของผูใตบังคับบัญชา เพื่อคนหาจุดแข็งและ

จุดออนของบุคลากรในงานที่มอบหมายใหรับผิดชอบในปจจุบัน  
 ทําความเขาใจถึงแหลงหรือชองทางการเรียนรูเพื่อพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรเปนรายบุคคล  
 กําหนดแนวทางหรือชองทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร  
 ใหขอมูลปอนกลับแกบุคลากรถึงจุดเดนและจุดที่บุคลากรตองพัฒนา

ปรับปรุงใหดีขึ้น  
 ชี้ใหบุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพิ่มความรับผิดชอบมากขึ้น  



 
นักทรัพยากรบุคคล  มีสวนรวมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเปนจริง  

 ทําความเขาใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผูบังคับบัญชากําหนดขึ้น
ดวยความเต็มใจและตั้งใจ 

 รวมกับหัวหนาสวนราชการกําหนดแผนฯ เปาหมายและวัตถุประสงคใน
การพัฒนาตนเอง  

 หาวิธีการในการทําใหเปาหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่
รับผิดชอบประสบความสําเร็จ  

 ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรูผลการ
พัฒนาความสามารถของตนเองจากผูอื่น 

เทศบาลตําบลกะทูน  ประชุมพิจารณาใหนายกอนุมัติ เห็นดวยกับการนําเอา IDP มาใชใน
องคการบริหารสวนตําบลปริก 

 จัดเตรียมแบบฟอรมการทํา IDP ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP 

กับเครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอื่น ๆ 
 ใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทํา IDP แกผูบริหาร

ทุกสวนราชการและบุคลากรทั่วหมด 
 ใหคําปรึกษาและแนะนําแนวทางการจัดทําแผน IDP กับผูบริหารและ

บุคลากร 
 ตอบขอซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดทําแผน IDP  
 หาชองทางในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธเปลี่ยน Mindset หรือ

จิตสํานึกของผูบริหารและบุคลากรในการจัดทํา IDP 
 ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผูบริหารและบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคล 
เทศบาลตําบลกะทูน 

ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566 
ตําแหนง ทักษะท่ีตองพัฒนา วิธีการพัฒนา ชวงเวลาพัฒนา 

ปลัดเทศบาล และรองปลดัเทศบาล 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ในตําแหนง 

เชน การบริหารจัดการ แผนงาน  
งบประมาณ  การคลัง งานชาง งาน
อํานวยการ  งานสาธารณสุข งาน
สิ่งแวดลอม งานสภา ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ

โอกาส 

สํานักปลัดเทศบาล    
หน.สํานักปลัดเทศบาล  4. สมรรถนะหลัก 

5. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
6. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ เชน งาน

อํานวยการ  งานบริหารงานทั่วไป งาน
ประสานงานทั่วไป  งานสภา งานรัฐพิธี  
งานที่ไมอยูในสวนราชการอื่น 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ

โอกาส 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน  7. สมรรถนะหลัก 
8. สมรรถนะประจําสายงาน 
9. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ใน

ตําแหนง เชน งานแผน งบประมาณ 
ขอบัญญัติฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ

โอกาส 

นักพัฒนาชุมชน  10. สมรรถนะหลัก 
11. สมรรถนะประจําสายงาน 
12. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ใน

ตําแหนง เชน งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ย
ยังชีพ ผูสูงอายุ ดอยโอกาส ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ

โอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล  13. สมรรถนะหลัก 
14. สมรรถนะประจําสายงาน 
15. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ใน

ตําแหนง เชน งานเลื่อนข้ัน เลื่อนระดับ งาน
ประเมินสวัสดิการ งานพัฒนา  งานสรรหา 
งานเงินเดือน คาจาง  คาตอบแทน งาน
เครื่องราช งานเขียนโครงการ  งาน
ฝกอบรม  งานบริการ  ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ

โอกาส 

นักวชิาการศึกษา 16. สมรรถนะหลัก 
17. สมรรถนะประจําสายงาน 
18. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ใน

ตําแหนง เชน งานประเมินผลการศึกษา 
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรยีน  การ
จัดซื้อจัดจาง  งานโครงการ งานประเพณี
วัฒนธรรม  งานการศาสนาฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ

โอกาส 

เจาพนักงานธุรการ  19. สมรรถนะหลัก 
20. สมรรถนะประจําสายงาน 
21. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ใน

ตําแหนง เชน งานอํานวยการ  งาน
บริหารงานทั่วไป  งานประสานงานทั่วไป 
งานธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งานรัฐ
พิธี  งานที่ไมอยูในสวนราชการอื่น 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ

โอกาส 



ครู  22. สมรรถนะหลัก 
23. สมรรถนะประจําสายงานการสอน 
24. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ใน

ตําแหนง เชน งานการสอน  การดแูลเด็ก
ปฐมวัย  งานประเมินผลการศึกษา งาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ

โอกาส 

พนักงานจางตามภารกิจ    
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  25. สมรรถนะหลัก 

26. สมรรถนะประจําสายงาน 
27. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ใน

ตําแหนง เชน งานตอบโตหนังสือราชการ 
งานจัดเก็บเอกสาร 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ

โอกาส 

ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  

28. สมรรถนะหลัก 
29. สมรรถนะประจําสายงาน 
30. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ใน

ตําแหนง เชน งานเฝาระวังภัย  การชวยภัย  
งาน กูชีพ  อปพร. ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ

โอกาส 

พนักงานขับรถยนต 31. สมรรถนะหลัก 
32. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ใน

ตําแหนง เชน เรียนรูการบํารุงรักษา
เครื่องยนต  มารยาทการใชรถใชถนน 
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ

โอกาส 

ผูชวยนักวิชาการศึกษา 33. สมรรถนะหลัก 
34. สมรรถนะประจําสายงาน 
35. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ใน

ตําแหนง เชน งานประเมินผลการศึกษา 
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรยีน  การ
จัดซื้อจัดจาง  งานโครงการ งานประเพณี
วัฒนธรรม  งานการศาสนาฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ

โอกาส 

ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  36. สมรรถนะหลัก 
37. สมรรถนะประจําสายงาน 
38. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ใน

ตําแหนง เชน งานแผน งบประมาณ 
ขอบัญญัติฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ

โอกาส 

ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล  39. สมรรถนะหลัก 
40. สมรรถนะประจําสายงาน 
41. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ใน

ตําแหนง เชน งานเลื่อนข้ัน เลื่อนระดับ งาน
ประเมินสวัสดิการ งานพัฒนา  งานสรรหา 
งานเงินเดือน คาจาง  คาตอบแทน งาน
เครื่องราช งานเขียนโครงการ  งาน
ฝกอบรม  งานบริการ  ฯลฯ 

 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ

โอกาส 

 
 
 
 
 
 



ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  42. สมรรถนะหลัก 
43. สมรรถนะประจําสายงาน 
44. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ใน

ตําแหนง เชน งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ย
ยังชีพ ผูสูงอายุ ดอยโอกาส ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือใหเขา
รวมอบรมในแตละโอกาส 

ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การ
เขียนโครงการ  งานประเมินผลการศึกษา 
งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือใหเขา
รวมอบรมในแตละโอกาส 

พนักงานจางทั่วไป    
นักการ 3. สมรรถนะหลัก 

4. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ใน
ตําแหนง เชน การรักษาเวลาปดเปด
สํานักงาน  งานบริการ งานทําความสะอาด 
มารยาทในการตอนรับ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือใหเขา
รวมอบรมในแตละโอกาส 

ผูดูแลเด็ก (ทั่วไป) 5. สมรรถนะหลัก 
6. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ใน

ตําแหนง เชน งานการสอน  การดแูลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือใหเขา
รวมอบรมในแตละโอกาส 

ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข 45. สมรรถนะหลัก 
46. สมรรถนะประจําสายงาน 
47. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ใน

ตําแหนง เชน งานบริการและพัฒนาระบบ
การจัดการขยะมลูฝอย  งานบริหารจัดการ
สิ่งปฏิกูล งานประเมินผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือใหเขา
รวมอบรมในแตละโอกาส 

กองคลัง    
ผูอํานวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนง เชน  งานอํานวยการ  งานบริหาร 
งานการคลัง  งานงบประมาณ  งาน
สวัสดิการ  งานการเงิน  การบญัชี  การ
จัดเก็บ  งานพัสดุฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือใหเขา
รวมอบรมในแตละโอกาส 

นักวิชาการพัสดุ  4. สมรรถนะหลัก 
5. สมรรถนะประจําสายงาน 
6. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนง เชน งานจัดซื้อ  จัดจาง  งาน
ลงทะเบียนพัสดุ ครภุัณฑ สํานักงาน  งาน
วิธีการพัสดุ  ตกลง  สอบ ประกวด ราคา
พัสดุ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือใหเขา
รวมอบรมในแตละโอกาส 

เจาพนักงานจัดเก็บรายได  7. สมรรถนะหลัก 
8. สมรรถนะประจําสายงาน 
9. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนง เชน งานจัดเก็บ  งานเขียนใบเสรจ็ 
งานภาษีอากร  งานการเงิน ฯลฯ   
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือใหเขา
รวมอบรมในแตละโอกาส 



นักวิชาการเงินและบญัช ี 10. สมรรถนะหลัก 
11. สมรรถนะประจําสายงาน 
12. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ใน

ตําแหนง เชน งานการเงิน  การบญัชี  งาน
ควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา ใบสาํคัญ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือใหเขา
รวมอบรมในแตละโอกาส 

เจาพนักงานพัสดุ  13. สมรรถนะหลัก 
14. สมรรถนะประจําสายงาน 
15. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ใน
ตําแหนง เชน งานจัดซื้อ  จัดจาง  งาน
ลงทะเบียนพัสดุ ครภุัณฑ สํานักงาน  งาน
วิธีการพัสดุ  ตกลง  สอบ ประกวด ราคา
พัสดุ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือใหเขา
รวมอบรมในแตละโอกาส 

พนักงานจางตามภารกิจ    
ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบญัช ี 16. สมรรถนะหลัก 

17. สมรรถนะประจําสายงาน 
18. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ใน

ตําแหนง 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือใหเขา
รวมอบรมในแตละโอกาส 

ผูชวยเจาพนักงานพัสด ุ 19. สมรรถนะหลัก 
20. สมรรถนะประจําสายงาน 
21. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ใน

ตําแหนง 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือใหเขา
รวมอบรมในแตละโอกาส 

ผูชวยเจาพนักงานเจาพนักงานจัดเก็บ
รายได  

22. สมรรถนะหลัก 
23. สมรรถนะประจําสายงาน 
24. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ใน

ตําแหนง เชน ชวยงานจัดเก็บ  งานเขียน
ใบเสร็จ งานภาษฯีลฯ   

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือใหเขา
รวมอบรมในแตละโอกาส 

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  48. สมรรถนะหลัก 
49. สมรรถนะประจําสายงาน 
50. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ใน

ตําแหนง เชน งานตอบโตหนังสือราชการ 
งานจัดเก็บเอกสาร 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือใหเขา
รวมอบรมในแตละโอกาส 

ผูชวยนักวิชาการคลัง 51. สมรรถนะหลัก 
52. สมรรถนะประจําสายงาน 
53. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ใน

ตําแหนง เชน งานตรวจสอบเอกสารการเงิน
และการเก็บรักษาใบสําคัญ งานการเบิก
จายเงินทุกประเภท ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือใหเขา
รวมอบรมในแตละโอกาส 

กองชาง    
ผูอํานวยการกองชาง  1. สมรรถนะหลัก 

       2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
       3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนง 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือใหเขา
รวมอบรมในแตละโอกาส 

นายชางโยธา  4. สมรรถนะหลัก 
5. สมรรถนะประจําสายงาน 
6. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนง เชน ควบคุมอาคาร เขยีนแบบ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือใหเขา
รวมอบรมในแตละโอกาส 

พนักงานจางตามภารกิจ    
ผูชวยนายชางโยธา  7. สมรรถนะหลัก 

8. สมรรถนะประจําสายงาน 
9. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใน

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือใหเขา
รวมอบรมในแตละโอกาส 



ตําแหนง เชน ควบคุมอาคาร เขยีนแบบ 
ฯลฯ 

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  10. สมรรถนะหลัก 
11. สมรรถนะประจําสายงาน 
12. งานที่จําเปนในการปฏิบตัิหนาที่ใน
ตําแหนง เชน งานตอบโตหนังสือราชการ 
งานจัดเก็บเอกสาร 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือใหเขา
รวมอบรมในแตละโอกาส 

ตกแตงสวน 13. สมรรถนะหลัก 
14. สมรรถนะประจําสายงาน 
15. งานปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงาน งาน

ติดตั้งซอมบํารุงระบบไฟฟาและระบบ
ประปาสํานักงาน ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือใหเขา
รวมอบรมในแตละโอกาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


