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๒ 

 

 
ค าน า 

  การบริหารงานบุคคล  เป็นภารกิจส าคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร  จึงเป็นภาระ  
หน้าที่ของผู้บริหาร  และผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะ  ที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากร  เพ่ือท าให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลส าเร็จต่อ
เป้าหมายของหน่วยงาน 

  การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเป็นการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย  
วัตถุประสงค์ของกระบวนการพัฒนาบุคลากร  ให้มีประสิทธิภาพ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี 
โดยอาศัยความรู้  และประสบการณ์ในการท างานเป็นข้อมูลเบื้องต้น  ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
องค์กร  น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลพร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากร
เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

  เทศบาลต าบลส าราญ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖4 – ๒๕๖6  ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร  และให้พนักงาน เทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างได้ทราบ  และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล 
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๓ 

 
สารบัญ 

 
     เรื่อง          หน้า 

      ค าน า          ก 
ส่วนที่  ๑  หลักการและเหตุผล      4 
ส่วนที่  ๒  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนา  6 
ส่วนที่  ๓  หลกัสูตรการพัฒนาและวิธีการพัฒนา    14 
ส่วนที่  ๔  วิธีการพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนา    16 
ส่วนที่  ๕  งบประมาณและเสน้ทางความก้าวหน้า 

     ในการพัฒนาพนักงานเทศบาล             29 
ส่วนที่  ๖  การติดตามและประเมินผล      34 

 
     ภาคผนวก          
 
 
 
 
 

***************** 
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๔ 
 

 

ส่วนท่ี ๑ 
หลักการและเหตุผล 

 
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 

๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
               ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การบริหารต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายาม
ปรับตัวในรูปแบบต่างๆ  โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  
วิธีการท างาน  เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ๆ  และน าระบบมาตรฐานในระดับต่างๆมาพัฒนาองค์กร  ซึ่งน าไปสู่
แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร  เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่
ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
 
  ๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  
มาตรา ๑๑  ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ   เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ  แล้วน ามา
ประยุกต์ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมกับเหตุการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริม  
พัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด  ให้เป็นบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
  ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง

ถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ข้าราชการ  เพ่ือให้ราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา  
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ 

 
๑.๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดัยโสธร  
   ตามประกาศ ก.ท. จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลต าบล  การพัฒนาพนักงานเทศบาล ได้ก าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาพนักงานเทศบาลก่อน
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน ดังนี้ 
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๕ 
 
 

๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
๓. ด้านการบริหาร 
๔.ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

และแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
๑. หลักสูตรพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
๒. หลักสูตรในการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร 
๕. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

เพ่ือให้เป็นตามประกาศ ก.ท.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ต าบล ข้อ ๒๙๙ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาขึ้น โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของเทศบาล
ต าบลส าราญ โดยให้ครอบคลุมพนักงานเทศบาลทุกคนและต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบล
ส าราญทุกต าแหน่ง 

๑.ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั่วไป  เช่น ระเบียบ  กฎหมาย  นโยบายส าคัญของ
รัฐ  สถานที่  โครงสร้างของงานนโยบายต่างๆ  เป็นต้น 

๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
  ซึ่งเป็นความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด  โดยเฉพาะ  
เช่น งานอบรม  งานบัญชี  งานด้านช่าง 

๓. ด้านการบริหาร 
  รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร และการบริการประชาชน  เช่น  ในเรื่องการวางแผน  การ
มอบอ านาจงาน  การจูงใจ  การประสานงาน  เป็นต้น 

๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ซึ่งเป็นบุคลิกที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น  และมี
ประสิทธิภาพ  เช่นมนุษย์สัมพันธ์การท างาน  การสื่อสาร  การเสริมสร้างสุขอนามัย  เป็นต้น 

๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
  เป็นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในกรปฏิบัติงาน  เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อประสิทธิภาพในการท างานอย่างมีความสุข 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  เทศบาลต าบลส าราญจึงได้จัดท าแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล(พ.ศ.๒๕64-๒๕๖6)  ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมจริยธรรม  ของบุคลากร เทศบาลต าบลส าราญ  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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๖ 
 

ส่วนท่ี ๒ 
       วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

1. วิสัยทัศน์ด้านการบริหารงานบุคล 
 “เสริมสร้างระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดภาย 
ใต้หลักธรรมภิบาล” 

      2.  พันธกิจด้านการบริหารงานบุคล 
 1. บริหารทรัพยากรบุคคลให้ขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความมุ่งมั่นต่อผลลัพธ์ที่ดีให้แก่องค์กร 
 3. สร้างบรรยากาศการท างาน ให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
 4. ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 5. มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 

 3. ค่านิยม 
  “มุ่งม่ันพัฒนาบริหารงานบุคลอย่างมืออาชีพ” 

4. เป้าหมายการพัฒนา 
๑. เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล

ต าบลส าราญ  ในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลต าบล

ส าราญ 
๓. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร  ของเทศบาล

ต าบลส าราญ 
๔.  เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งของเทศบาลต าบลส าราญ  ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

รับผิดชอบ 
๕.  เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งของเทศบาลต าบลส าราญ มีความรู้และเกิดทักษะเฉพาะของงานแต่

ละต าแหน่ง 
๖. เพ่ือเป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาก าลังคนจะท าให้องค์การสามารถวางแผนความก้าวหน้าใน

อาชีพของบุคลากรในแต่ละอาชีพและในละระดับ 
๗. เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาก าลังคนซึ่งจะท าให้ผลตอบแทนจากการพัฒนาใน

ทรัพยากรมนุษย์เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะการลงทุนเพ่ือพัฒนาต้องใช้ทรัพยากรบริหารจ านวนมากและ
ต้องใช้เวลามาก 
 

 4.๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  พนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลต าบลส าราญทุกคน  ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน  ดังนี้ 
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๗ 

ส่วนราชการ กรอบอัตราก าลัง หมายเหตุ 

นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดเทศบาล) ๑  
               ส านักปลัดเทศบาล   
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
(หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล) 

๑  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) ๑  
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) ๑  
นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) ๑  
นิติกร  (ปก./ชก.) ๑  
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) ๑  
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) ๓  
พนักงานจ้างตามภารกิจ   

ส่วนราชการ กรอบอัตราก าลัง หมายเหตุ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพนัธ์ ๑  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพฒันาชุมชน ๑  
พนักงานขับรถยนต ์ ๒  
พนักงานจ้างทั่วไป   
ยาม ๑  
นักการภารโรง ๑  
คนงานท่ัวไป 4  

                 กองคลัง   
ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานคลัง)  ระดับต้น    

๑  

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) ๑  

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ปง./ชง.) ๑  
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 2  
ลูกจ้างประจ า   
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ๑ *ว่างยุบเลิก 

พนักงานจ้างตามภารกิจ   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ๑  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ ๑  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๑  
พนักงานจ้างทั่วไป   
คนงานทั่วไป ๓  
                      กองช่าง   
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 

๑  



 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖   - ๘ - 

๘ 

ส่วนราชการ กรอบอัตราก าลัง หมายเหตุ 

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
(หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) 

๑  

นายช่างโยธา (ปง./ชง.) ๑  
พนักงานจ้างตามภารกิจ   
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ๑  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้   ๒  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1  
คนงานทั่วไป 3  

               กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

๑  

นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) ๑  
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปง./ชง.) ๑  
พนักงานจ้างตามภารกิจ   
พนักงานขับรถยนต ์ ๒  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล ๑  
พนักงานจ้างทั่วไป   
คนงานประจ ารถขยะ 7  
คนงานทั่วไป 3  
           กองการศึกษา    
นักบริหารการศึกษา ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ) 

๑  

นักวิชาการศึกษา (ปง./ชง.) 1  

พนักงานจ้างตามภารกิจ   
ผู้ช่วยนักสันทนาการ ๑  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑  
พนักงานจ้างทั่วไป   
คนงานทั่วไป 2  

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบาก   
ครู คศ.๑ ๒ งบถ่ายโอน 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลบ้านส าราญ   
ครู คศ.๑ ๑ งบถ่ายโอน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 1  
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    งบถ่ายโอน 

พนักงานจ้างทั่วไป   
ผู้ดูแลเด็ก ๑  

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวค า   
ครู คศ.๑ ๑ งบถ่ายโอน 
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๙ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ   
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ๑ งบถ่ายโอน 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดบ้านหนองนางตุ้ม   
ครู คศ.๑ ๑ งบถ่ายโอน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ   
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ๑ งบถ่ายโอน 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดบ้านสว่าง   
ครู คศ.๑ ๑ งบถ่ายโอน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ   
ผู้ช่วยหัวหน้าศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ๑ งบถ่ายโอน 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดบ้านเชียงหวาง   
ครู คศ.๑ ๑ งบถ่ายโอน 

ส่วนราชการ กรอบอัตราก าลัง หมายเหตุ 

พนักงานจ้างทั่วไป   
ครูพี่เลี้ยง ๑  

ผู้ดูแลเด็ก ๑  

                      กองส่งเสริมการเกษตร   
นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร) 

๑  

นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) ๑  

พนกังานจ้างตามภารกิจ   
คนงานทั่วไป ๑  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร ๑  

รวม 8๓  

4.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลส าราญทุกคน  ที่ได้เข้ารับการพัฒนา  และเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติจิงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
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๑๐ 

 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑   การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม 

และมีการบูรณาการร่วมกัน 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

๑.  จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของ 
     ข้าราชการในทุกระดับสม่ าเสมอ 
๒.  สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๓.  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา 
     และผู้ใต้บังคับบัญชา ในทุกส่วนราชการ 

๑.  ค่านิยมในการท างานของผู้บังคับบัญชา 
     และผู้ใต้บังคับบัญชา 
๒.  ระเบียบปฏิบัติในบางเรื่องไม่ชัดเจน 
๓.  ขาดการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
๑.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มีวิสัย
ทัศ และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุคใหม่ 
๒.  ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่
ชัดเจน 
๓.  มีการเผยแพร่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่าง 
    สม่ าเสมอ 

๑.  ผู้บริหารและพนักงานให้ความส าคัญ 
๒.  ปรับเปลี่ยนค่านิยมในการท างานของ 
    ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
๓.  มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
๑.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มี 
วิสัยทัศ และเข้าใจในระบบบริหารราชการยุคใหม่ 
๒.  จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของ
ข้าราชการในทุกระดับสม่ าเสมอ 

๑. ระดับความส าเร็จของการท างานแบบมีส่วนร่วม   
งานบรรลุผลตามเป้าหมาย  ท างานมีความสุข 
๒. จ านวนครั้งในการประชุม 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒    มีการวางแผนและบริหารอัตราก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความ

จ าเป็นของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
๑.  แนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร 
    และรฐับาล 
๒.  วิเคราะห์อัตราก าลังในการจัดแผนอัตราก าลัง
ให้เหมาะสม กับภารกิจ 

๑. ข้อจ ากัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 
๒. อัตราก าลังไม่สอดคล้องกับภารกิจ 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
๑.  ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสม 
กับภารกิจ 

๑.  จัดท าแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
๑.  ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสม 
กับภารกิจ 
๒. จัดท าแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับ
พนักงาน 

๑. จ านวนครั้งในการปรับแผนอัตราก าลัง 
๒.  ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับพนักงาน 
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๑๑ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓   ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการ
ภาคบังคับตามกฎหมาย 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
๑.  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบริหาร
ทรัพยากร 
    บุคคล 
๒.  จัดสภาพแวดล้อมการท างาน และสวัสดิการ
ให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน 

๑. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณของหน่วยงาน 
๒.  ปัญหาหนี้สินของพนักงาน 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
๑.   ก าหนดเป็นนโยบายในการเสริมสร้าง   ชีวิตที่
ดี 
     กับข้าราชการ 
๒.  สนับสนุนงบประมาณ 

๑. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
๑.  ให้พนักงานน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    มาใช้ในการท างานและในชีวิตประจ าวัน 
๒. จัดสภาพแวดล้อมการท างาน และสวัสดิการ
ให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน 
 

๑.  จ านวนสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมาย 
ก าหนด 
๒.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ 
จัดสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายก าหนด 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านโครงสร้างการบริหารนโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือ

ประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

๑.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการท างาน 
    และบริการ 
๓. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
 

๑.  บุคลากรไม่เข้าใจการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
    แนวใหม่ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๒.  ไม่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
๑.   จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะ 
      ให้กับบุคลากร 
๒.  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 

๑.  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
2.  การจัดโครงสร้างด้านทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
๑. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
๒.  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
๓.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการท างาน 
    และบริการ 

๑. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๒.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
 



 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖   - ๑๒ - 

๑๒ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

๑.  บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรมเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน 
๒.  จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน 

๑.  ระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัต/ิแนวทางการ
ด าเนินงาน 
     ไม่ชัดเจน 
 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
๑.   ก าหนดระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการ
ด าเนินงานให้ชัดเจน 
 

๑.  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการกระบวนบริหาร 
ทรัพยากรบุคลคลอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
๒.  มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการ
บริหารงาน 
     บุคคลอย่างสม่ าเสมอ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
๑.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรม
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
๒. จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงาน 
๒. มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการ
บริหารงาน บุคคลอย่างสม่ าเสมอ 
 

๑.มีการประกาศหลักเกณฑ์การตัดสินใจหรือการใช้
ดุลพินิจของผู้บริหารหน่วยงานในเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
๒.  มีการจัดเก็บหลักฐานหรือรายงานเกี่ยวกับด้าน
การบริหารงานบุคคลไว้เพื่อการตรวจสอบ 
๓.  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
๔.  จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใส
ด้านการบริหารงานบุคคล 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖   สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้  และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
๑.  สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
๒.  มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาความรู้  ทักษะ อย่างสม่ าเสมอ 
 

๑ .ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
๒.  ขาดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ องค์
ความรู้ 
๓.  บุคลากรขาดความสนใจ 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
๑.   มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ 
ให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 
๒.  มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็นระบบและ
หมวดหมู่ 
 

๑.  ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
๒. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

 
 



 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖   - ๑๓ - 

๑๓ 
 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

๑.   มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาความรู้  ทักษะ อย่างสม่ าเสมอ 
๒. มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
ให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 
 ๓.  มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็นระบบ
และหมวดหมู่ 
๔. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

๑.  ระดับความส าเร็จในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
๒.  จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 
๓.  ร้อยละของบุคลากรที่มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 
   

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๗    มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
๑. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 
เก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM)   
๒.  มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี  อย่างสม่ าเสมอ 
 

๑.  ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

สิ่งท่ีต้องท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
๑. น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้ 
วัสดุครุภัณฑ์ 

๑.  ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
๑.   มีการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
๒.   มีการพัฒนาความรู้ด้าน IT ของบุคลากร  
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
๓.   น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้ 
วัสดุครุภัณฑ์ 
 

๑.  จ านวนกิจกรรมด้านการบริหารงานบุคลากรที่
ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและให้บริการ 
๒.  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับอบรมหรือพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
๓.  ปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖   - ๑๔ - 

๑๔ 

 
ส่วนท่ี ๓ 

หลักสูตรการพัฒนา  

๓.๑ หลักสตูรในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6  

เทศบาลต าบลส าราญ ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนา
อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ดังนี้ 
สายงานผู้บริหารประกอบด้วยหลักสูตร 

๑) หลักสูตรด้านการบริหาร 
๒) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
๓) หลักสูตรนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 
๔) หลักสูตรเลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕) หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล 

สายงานผู้ปฏิบัติประกอบด้วยหลักสูตร 
๑. หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น 
๒. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
๓. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
๔. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๕. หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป 
๖. หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๗. หลักสูตรนิติกร 
๘. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
๙. หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
๑๐. หลักสูตร เจ้าพนักงานพัสดุ 
๑๑. หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
๑๒. หลักสูตรนักบริหารงานคลัง 
๑๓. หลักสูตรนายช่างโยธา 
๑๔. หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข 
๑๕. หลักสูตรเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
๑๖. หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข 
๑๗. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
๑๘. หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา 
19. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
20. หลักสูตรนักบริหารงานการเกษตร  
๒1. หลักสูตรนักวิชาการเกษตร 
๒2. หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก 
๒3. หลักสูตรลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
๒4. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
 
 



 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖   - ๑๕ - 

๑๕ 
 

 

หลักสูตรการพัฒนาในแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่ง 
หรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 
 ๑.  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
 ๒.  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๓.  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
 ๔.  หลักสูตรด้านการบริหาร 
 ๕.  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖   - ๑๖ - 

๑๖ 

 
ส่วนท่ี ๔ 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
วิธีการพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนา 

 
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่ง  
การโอนย้าย และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรอ่ืนๆ มีความถูกต้องและทันเวลา 

2. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน 

แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ เพ่ือพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุ
ภารกิจและเป้าหมายของเทศบาลต าบลส าราญ 

3. มีระบบการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
4. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

ให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาไปสู่เป้าหมาย และวิสัยทัศน์การพัฒนา 
5. ให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรม เหมาะสมตามที่ระเบียบ 

กฎหมายก าหนด  
6. ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก 

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

 
2. วิธีการพัฒนา 

 ๑. เทศบาลต าบลส าราญจะด าเนินการเอง  เช่น  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การอบรม  
และการศึกษาดูงาน  เป็นต้น   

๒. จะด าเนินการร่วมกับส่วนราชการอ่ืนและด าเนินการร่วมกับเอกชน  เช่น ส่งบุคลากรเข้ารับการ
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  ที่หน่วยราชการอ่ืนหรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ   

๓. เทศบาลต าบลส าราญเป็นผู้ด าเนินการและเชิญหน่วยงานอื่นเข้าร่วม  เช่น  การเชิญเป็น
วิทยากรบรรยาย  หรือวิทยากรกระบวนการซึ่งสามารถสรุปวิธีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรได้  ดังนี้   
 ๑.  การปฐมนิเทศ 

๒.  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 
๓.  การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๔. การฝึกอบรม 
๕. การให้ทุนการศึกษา 
๖. การศึกษาดูงาน 
๗. การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
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3. แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
 

แผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติท่ี 1 
ความสอดคล้อง 
เชิงยุทธศาสตร ์
 

1. การปรับปรุงโครงสรา้งและอัตราก าลัง 
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจบุัน 

ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอตัราก าลัง 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตราก าลัง เทศบาล 
2. โครงการการวิเคราะห์สภาพ
ก าลังคนและจัดท าคณุลักษณะงาน
เฉพาะต าแหน่ง 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประชุมเพื่อตดิตามผลใน
ระดับต่างๆ  
2. การประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบผลการ
ด าเนินการหรือปัญหาต่างๆ 

2. จัดท าแผนสร้างเส้นทางความกา้วหน้าให้
ชัดเจน  (Career Path) 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน
สร้างเส้นทางความก้าวหน้า  (Career 
Path) 

1. แผนงานการสรา้งเส้นทาง
ความก้าวหน้า (Career Path) 
2. โครงการการให้ทุนการศึกษาแก่
ข้าราชการ 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประชุมเพื่อตดิตามผลการ
ด าเนินการ 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งในกรม
และหน่วยงานภายนอก 

3. จัดท ารายละเอียดของสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจ าต าแหน่งที่สอดคล้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม ่

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ า
ต าแหน่งท่ีสอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม ่

1. โครงการจัดท าสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจ าต าแหน่งท่ีสอดคล้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม ่

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประชุมเพื่อตดิตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
2. การประเมินผลการจดัท า
สมรรถนะ 

4. ปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบรหิารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 

ระดับของความส าเร็จในการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  
 

1. แผนงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2. แผนงานการหาความต้องการในการ
ฝึกอบรม 
3. แผนงานการส่งเสริมให้น าความรู้
และทักษะจากการอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
4. แผนงานการประเมินประสิทธิผล
การศึกษาอบรมของบุคลากร 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประชุมเพื่อตดิตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 

41 
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แผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

5. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสมัมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้
บุคลากรในหน่วยงาน 

ระดับความส าเร็จของการประชา -
สัมพันธ์และการจดัอบรมการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่

1. โครงการประชาสัมพันธ์การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่
2. โครงการอบรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม ่

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประเมินผลโครงการ 
2. การทดสอบความรู้หลังการ
อบรมสมัมนา 

 6. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพฒันาด้าน
การปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
 

มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ด้านการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 
โครงการ 

1. แผนการสร้างหลักสูตรการพัฒนา
ด้านการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การน าหลักสตูรไปใช้ฝึกอบรม 
2. การพัฒนาหลักสตูรหลังจาก
การน าไปใช้ 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพ

ของการบริหาร
ทรัพยากร                

บุคคล 

1. จัดท าฐานข้อมลูบุคลากรให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
ฐานข้อมูลบุคลากร 

1. โครงการจัดท าฐานข้อมลูบุคลากร 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประชุมหน่วยงานท่ี
เกี่ยวขอ้งภายในส านักปลัด 
2. การประเมินผลความถูกต้อง
ของระบบ 

 2. จัดท าฐานข้อมลูสารสนเทศเพือ่
สนับสนุนการปฏิบตัิงานด้านบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศท่ีไดร้บั
การจัดท าเป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
2. แผนงานเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่อง 
ทางที่หลากหลาย เช่น การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ การประกาศ
ประชาสมัพันธ์ 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประชุมหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผล 
2. การประเมินผลและพัฒนา
ระบบ 

   3.โครงการจัดท าคู่มือการบริหาร งาน
บุคคลของข้าราชการ 

  

 3.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้งทีส่อดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1.  แผนงานการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 
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แผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผลของ

การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

1. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะในการท างาน 

ร้อยละความส าเรจ็ของการจัดท า
สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

1 โครงการนิเทศงานการบริหาร งาน
บุคคลของ 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประชุมหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการ
ด าเนินการ 
2. การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
3. การนิเทศงาน 

 2. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการท างานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่
และเหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความส าเร็จในการสร้างและ
ปรับเปลีย่นกระบวนทัศน์ ค่านิยม 
และวัฒนธรรมในการท างานให้
เหมาะสมกับภารกิจ 

1. โครงการสร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการท างาน
ของบุคลากรใหส้อดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่และเหมาะสม
กับภารกิจ 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การจดัโครงการฝึกอบรมให้แก่
บุคลากร 
2. การส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ 
3. การประชุมเพื่อติดตามผล 

 3. การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของ
บุคลากรอยา่งเป็นระบบและต่อเนือ่ง 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา
ความรู้และทักษะด้าน IT 
 
 
 
 

1. โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน IT แก่
บุคลากร  

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรม 
2. การทดสอบสมรรถนะของ
บุคลากรหลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม 
 

4. การพัฒนาผูบ้ริหารให้มีภาวะผูน้ า     มี
วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ร้อยละของผู้บริหารที่ไดร้ับการพฒันา 1. โครงการพัฒนาผู้บริหารใหม้ีภาวะ
ผู้น า มีวิสยัทัศน ์
2. โครงการพัฒนาข้าราชการตาม
หลักสตูรข้าราชการส่วนท้องถิ่นสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประเมินผลผู้บริหารทีไ่ดร้ับ
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน ์
2. การประชุมเพื่อตดิตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนิน
โครงการ 

 5. จัดให้มรีะบบการสอนงาน 
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับการสอนงาน 1. แผนงานการสรา้งระบบการสอนงาน
ในหน่วยงาน (Coaching) 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การตดิตามประเมินผลการสอน
งาน 
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แผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การสอนงาน 

 6. มีระบบการรักษาบุคลากรที่มสีมรรถนะ
สูง เช่น Talent Management 

ร้อยละของบุคลากรที่มสีมรรถนะสูงที่ 
สามารถรักษาไวไ้ด ้

1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง (Talent Management) 
2. โครงการส่งข้าราชการเข้าศึกษา
อบรมในหลักสูตรของสถาบัน 
หน่วยงานภายนอก  
3. โครงการพัฒนาและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการบรรจุใหม่และรับโอน 
 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประเมินผลโครงการ 
2. การประเมินผลกลุ่ม เป้าหมาย 
 

 7. หน่วยงานมีแผนการจดัการความรู้ (KM) ระดับความส าเร็จของจดัท าแผนการ
จัดการความรู ้
 

1. แผนการจัดการความรู้  งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประชุมเพื่อตดิตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 

 8. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ไดร้ับการ
รวบรวม 
 

จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 1. แผนงานการรวบรวมองค์ความรู้ใน
องค์กร 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การรวบรวมองค์ความรู้จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 9. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ทีไ่ดร้วบ รวม
แล้วให้กับบุคลากรอื่นไดเ้รียนรู้ด้วย 

ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่
องค์ความรู ้
 

1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู ้ งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู ้

มิติท่ี 4 
ความพร้อมรับ
ผิดด้านการ

บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปรง่ใสในการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
กระบวนงานในการบรหิารทรัพยากร
บุคคลให้มีความโปร่งใส 

1. แผนงานการจัดท ามาตรฐานความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. โครงการรณรงค์เพื่อกระตุ้นใหภ้าค
ประชาชน/เจ้าหน้าท่ีแจ้งเบาะแสเฝ้า
ระวังทุจริตและประพฤติมิชอบ 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
2. การประเมินผลโครงการ 
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แผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

3. โครงการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการแจ้งเบาะแสเฝา้ระวังทุจรติฯ  
 
 

2. มีการจัดท ารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
มาตรฐานจริยธรรม 

1. แผนงานการจัดท ามาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมและประชาสมัพันธ์ใหบุ้คลากร
เข้าใจและปฏิบัตติามค่านิยม 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยม 

1. โครงการส่งเสรมิและประชาสมัพันธ์
ให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัตติาม
ค่านิยม 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัตติาม
ค่านิยมของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิต

และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับ

การท างาน 

1. การจดัท าแผนการจัดสวัสดิการของ 
บุคลากรใหส้อดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะ
อย่างสม่ าเสมอ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน
สวัสดิการ 

1. โครงการจัดท าแผนสวสัดิการ
บุคลากร  

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประเมินผลและพัฒนาแผน
สวัสดิการกรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

2.  การส่งเสรมิและสนับสนุนให้น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ท างานและด ารงชีวิต 

ระดับความส าเร็จในการส่งเสรมิและ
สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการท างานและด ารงชีวิต 

1. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนให้น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ท างานและด ารงชีวิต 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การท างานและด ารงชีวิต 

 3.  การพัฒนาคณุภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานของบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากร 

งานการเจา้หน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

1. การประเมินผลโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การท างานของบุคลากร 
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    4.  ระยะเวลาและแนวทางในการพัฒนาด้านการฝึกอบรม 

ที่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา วัตถุประสงค ์ การด าเนินการ 

เป้าหมายในแต่ละปงีบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี ๒๕๖4 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕๖5 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕๖6 

(จ านวนคน) 
เทศบาล 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วย 
งานอื่น 

๑ หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงาน 
ท้องถิ่นหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
หน่วยงานได้มคีวามรู ้ทักษะความเข้าใจในการ
บริหารงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

นักบริหารงานท้องถิ่น 
(ปลัดเทศบาล) 
ได้รับการฝึกอบรม  
 

- ๑ - - / 

2 หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงาน
ทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ได้มีความรู้ทักษะ ความ
เข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ
มากยิ่งข้ึน 

นักบริหารงานท่ัวไป 
ได้รับการฝึกอบรม  
 

- ๑ -  / 

3 หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงาน
ช่างหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ได้มีความรู้ทักษะ ความ
เข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ
มากยิ่งข้ึน 

นักบริหารงานช่าง 
ได้รับการฝึกอบรม  
 

- ๑ ๑ - / 

4 หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงาน
คลังหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ได้มีความรู้ทักษะ ความ
เข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ
มากยิ่งข้ึน 

นักบริหารงานคลัง 
ได้รับการฝึกอบรม  
 

- - ๑ - / 

5 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิเคราะห์ฯ
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับ 
ได้รับการฝึกอบรม  
 

๑ - - - / 

6 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการ
เกษตรหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

- - ๑ - / 
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ที่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา วัตถุประสงค ์ การด าเนินการ 

เป้าหมายในแต่ละปงีบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี ๒๕๖๑ 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕๖๒ 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕๖๓ 

(จ านวนคน) 
เทศบาล 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วย 
งานอื่น 

7 หลักสตูรเกีย่วกับนักจัดการงาน
ทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

- ๑ - - / 

8 หลักสตูรเกีย่วกับนักทรัพยากร
บุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

๑ ๑ ๑ - / 

9 หลักสตูรเกีย่วกับ เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

๑ - ๑ - / 

10 หลักสตูรเกีย่วกับนิติกร หรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

๑ - - - / 

11 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการเงิน
และบัญชีหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

- - ๑ - / 

12 หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงาน
งานจัดเก็บรายไดห้รือหลักสตูร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

- ๑ - - / 

13 หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงาน
พัสดุหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพือ่พัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

๑ - - - / 

14 หลักสตูรเกีย่วกับนายช่างโยธา 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  
 
 

- ๑ - - / 
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ที่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา วัตถุประสงค ์ การด าเนินการ 

เป้าหมายในแต่ละปงีบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี ๒๕๖4 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕๖5 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕๖6 

(จ านวนคน) 
เทศบาล 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วย 
งานอื่น 

15 หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญช ีหรือหลักสตูร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งขึ้น 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

- - ๑  / 

16 หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงาน
งานจัดเก็บรายไดห้รือหลักสตูร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

- ๑ -  / 

17 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการ
ศึกษาหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

๑ - -  / 

18 หลักสตูรเกีย่วกับนายช่างโยธา 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

- ๑ -  / 

19 หลักสตูรเกีย่วกับนักพัฒนาชุมชน 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

๑ - -  / 

20 หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการ
สาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

- - ๑  / 

21 หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงาน
การศึกษาหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
สว่นงานแต่ละส่วน ได้มีความรู้ทักษะ ความ
เข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ
มากยิ่งข้ึน 

นักบริหารงานการศึกษา 
ได้รับการฝึกอบรม  

- - ๑  / 
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ที่ 
โครงการ/หลักสตูรการ

พัฒนา 
วัตถุประสงค ์ การด าเนินการ 

เป้าหมายในแต่ละปงีบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี ๒๕๖4 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕๖5 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕๖6 

(จ านวนคน) 
เทศบาล 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วย 
งานอื่น 

22 หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงาน 
สุขาภิบาลหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

- - ๑  / 

23 หลักสตูรเกีย่วกับครผูู้ดูแลเด็ก
เล็ก/ครูพี่เลี้ยงหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งขึ้น 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

๒ ๓ ๒  / 

24 หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงาน
สาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

- ๑ -  / 

25 หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงาน
การเกษตรหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

- - ๑  / 

26 หลักสตูรเกีย่วกับลูกจ้างประจ า/
พนักงานจ้างแต่ละต าแหน่ง 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

๑๒ ๑๒ ๑๑ / / 

27 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรีและระดับ
ปริญญาโท 
 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ท้องถิ่นให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและสามารถน า
ความรู้ความสามารถกลบัมาพัฒนาท้องถิ่น 
 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ส่งเสริมด้านการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น  

๕ ๕ ๕ /  
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ที่ 
โครงการ/หลักสตูรการ

พัฒนา 
วัตถุประสงค ์ การด าเนินการ 

เป้าหมายในแต่ละปงีบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี ๒๕๖4 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕๖5 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕๖6 

(จ านวนคน) 
เทศบาล 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วย 
งานอื่น 

28 หลักสตูรเกีย่วกับการบริหารงาน
บุคคลและกฎหมายอื่นๆ 
 

เพื่อพัฒนาทกัษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

๓ ๔ ๔ / / 

29 หลักสตูรเกีย่วกับการจดัท าและ
การบริหารงบประมาณ 

 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

๔ ๕ ๕  / 

30 หลักสตูรเกีย่วกับการพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้

 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

๔ ๔ ๔  / 

31 หลักสตูรเกีย่วกับการพัฒนาและ
ส่งเสริมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

๖๕ ๖๕ ๖๕ / / 

32 หลักสตูรเกีย่วกับการควบคมุ
อาคารและการก าหนดราคา
กลางก่อสร้าง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

๓ ๒ ๓  / 

33 หลักสตูรเกีย่วกับการงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

๓ ๓ ๓  / 

34 หลักสตูรเกีย่วกับด้านการเงิน
และบัญช ี

 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

๔ ๓ ๔  / 
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ที่ 
โครงการ/หลักสตูรการ

พัฒนา 
วัตถุประสงค ์ การด าเนินการ 

เป้าหมายในแต่ละปงีบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี ๒๕64 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕65 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕๖6 

(จ านวนคน) 
เทศบาล 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วย 
งานอื่น 

35 หลักสตูรเกีย่วกับการพัสด ุ
 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

๒ 2 ๒  / 

36 หลักสตูรเกีย่วกับการปฏิบัติงาน
ด้านระเบียบสารบรรณ 
 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

๓๐ ๒๐ ๓๐ / / 

37 หลักสตูรเกีย่วกับการปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร ์

 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

๕ ๕ ๕  / 

38 หลักสตูรเกีย่วกับการงาน
สาธารณสุข 

 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

๔ ๔ ๔  / 

39 หลักสตูรเกีย่วกับด้านการเกษตร 
 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

๒ ๒ ๒ / / 

40 หลักสตูรเกีย่วกับสวสัดิการ
ชุมชนและการพัฒนาอาชีพ 

 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

๔ ๔ ๔ / / 

41 หลักสตูรเกีย่วกับการดา้นการ
บริหารการศึกษา 

 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

๙ ๙ ๙  / 

42 หลักสตูรอื่นๆ ทีส่ามารถก าหนด
ภายหลังตามความจ าเป็นและ
สถานการณ ์

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ 
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  

๒๐ ๒๐ ๒๐ / / 
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ส่วนท่ี ๕  
งบประมาณและเส้นทางความก้าวหน้าในการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

๑. งบประมาณในการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ(บาท) ที่มาของ

งบประมาณ ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 
๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน 

เทศบาลหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๒๐๐,๐๐๐ - - ส านักปลัด 

๒ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่าง
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองช่าง 

๓ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานคลัง
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

- - ๓๐,๐๐๐ กองคลัง 

๔ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์ฯหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ๓๐,๐๐๐ - ส านักปลัด 

๕ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
ทั่วไปหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ๓๐,๐๐๐ - ส านักปลัด 

๖ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเกษตร
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

- - ๓๐,๐๐๐ กองส่งเสริม
การเกษตร 

๗ หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงาน
ทั่วไปหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ๓๐,๐๐๐ - ส านักปลัด 

๘ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

๙ หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกร หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๓๐,๐๐๐ - - ส านักปลัด 

๑๐ หลักสูตรเกี่ยวกับ
นักทรัพยากรบุคคล 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

- - ๓๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

๑๑ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้า
พนักงาน/นักวิชาการการเงินและ
บัญชี หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- - ๓๐,๐๐๐ กองคลัง 

๑๒ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานงาน
จัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

- ๓๐,๐๐๐ - กองคลัง 

๑๓ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพัสดุ
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

๓๐,๐๐๐ - - กองคลัง 
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๑. งบประมาณในการพัฒนาพนักงานเทศบาล (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ(บาท) ที่มาของ

งบประมาณ ๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 
๑๔ หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธา 

หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
- ๓๐,๐๐๐ - กองช่าง 

๑๕ หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน 
หรอืหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

๓๐,๐๐๐ - - ส านักปลัด 

๑๖ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ
สาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

- - ๓๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข
ฯ 

๑๗ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
การศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

- - ๓๐,๐๐๐ กองการศึกษา 

๑๘ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน 
สุขาภิบาลหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

- - ๓๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข 

๑๙ หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กเล็ก/
ครูพ่ีเลี้ยงหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

๔๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ กองการศึกษา 

๒๐ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
สาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่
เกีย่วข้อง 

- ๓๐,๐๐๐ - กองสาธารณสุข
ฯ 

๒๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
การเกษตรหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

- - ๓๐,๐๐๐ กองส่งเสริม
การเกษตร 

๒๒ หลักสูตรเกี่ยวกับลูกจ้างประจ า/
พนักงานจ้างแต่ละต าแหน่ง หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ทุกส่วนราชการ 

๒๓ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีและระดับ
ปริญญาโท 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

๒๔ หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลและกฎหมายอ่ืนๆ 

๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

๒๕ หลักสูตรเกี่ยวกับการจัดท าและ
การบริหารงบประมาณ 

๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

๒๖ หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ กองคลัง 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ(บาท) ที่มาของ

งบประมาณ ๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 
๒๗ หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาและ

ส่งเสริมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

๒๘ หลักสูตรเกี่ยวกับการควบคุม
อาคารและการก าหนดราคากลาง
ก่อสร้าง 

๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองช่าง 

๒๙ หลักสูตรเกี่ยวกับการงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

๓๐ หลักสูตรเกี่ยวกับด้านการเงินและ
บัญชี 

 

๔๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ กองคลัง 

๓๑ หลักสูตรเกี่ยวกับการงานพัสดุ 
 

๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองคลัง 

๓๒ หลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านระเบียบสารบรรณ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

๓๓ หลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ทุกส่วนราชการ 

๓๔ หลักสูตรเกี่ยวกับการงาน
สาธารณสุข 
 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข 

๓๕ หลักสูตรเกี่ยวกับด้านการเกษตร 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองส่งเสริม
การเกษตร 

๓๖ หลักสูตรเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชน
และการพัฒนาอาชีพ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

๓๗ หลักสูตรเกี่ยวกับการด้านการ
บริหารการศึกษา 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๓๘ หลักสูตรอื่นๆ ที่สามารถก าหนด
ภายหลังตามความจ าเป็นและ
สถานการณ์ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖   - 31 - 

31 
 
๒. เส้นทางความก้าวหนา้สายอาชีพพนักงานเทศบาล 
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๒. เส้นทางความก้าวหนา้สายอาชีพพนักงาน เทศบาล(ต่อ) 
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ส่วนท่ี 6 
การติดตามและประเมินผล 

๑. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลส าราญ

ประกอบด้วย 

  ๑. นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ              ประธานกรรมการ 
  ๒. ปลัดเทศบาล                           กรรมการ 

๓. ผู้อ านวยการกองคลัง             กรรมการ 
๔. ผู้อ านวยการกองช่าง             กรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        กรรมการ 
๖. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          กรรมการ 
๗. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร             กรรมการ 
๘. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล                    กรรมการ/เลขานุการ 
๙. นางวิภาวดี     อุตอามาตย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ       ผูช้่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลก าหนด 
วิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการ
ติดตามประเมินผลต่อนายกเทศมนตรี 

เทศบาลต าบลส าราญ  จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงานเทศบาล  เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา  โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนาอย่างน้อยหนึ่งหรือ 
หลายวิธี  ดังนี้ 

๑.  การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ  ก่อน-หลัง  และแบบสอบถามติดตามการประเมินผลภาย
หลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 

๒.  การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเช่น  ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้างาน  เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา  
ของผู้เข้ารับการพัฒนา 

๓.  การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอ่ืนที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา  เช่น  ในกรณีที่
เทศบาลต าบลส าราญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 

๔. ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา 
เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว  

๕.   ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
 

********************** 
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ภาคผนวก 
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