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บทที่ ๑ 
บทน า 

 
 

1.หลักการและเหตุผล 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 4 ได้ก าหนดให้เทศบาลมีการ
พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท หน้าที ่ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี 
โดยต้องด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ ก.ท.จ. ขอนแก่นก าหนดในแนวทางปฏิบัติเพ่ือเป็น
พนักงานทั่วไป ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับพนักงานบรรจุใหม่ และการพัฒนาเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่รับผิดชอบ โดยให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติงาน หรือห้องฝึกอบรมของเทศบาลก็ได้ หากเทศบาลมีความ
ประสงค์จะพัฒนาบุคลากรต้องใช้หลักสูตรที่ ก.ท. ก าหนด เป็นหลักสูตรหลักและเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็น
ของเทศบาลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยเทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยการ
ปฐมนิเทศ การพัฒนาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา การฝึกภาคสนาม หรือการพัฒนา
เฉพาะด้าน ซึ่งการพัฒนาบุคลากรเทศบาลอาจกระท าได้โดย ส านักงาน ก.ท. ส านักงาน ก.ท.จ. เทศบาลต้นสังกัด 
หรือส านักงาน ก.ท. ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือส านักงาน ก.ท.จ. ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัด
ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 ก าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนา
บุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ ราชการในต าแหน่งนั้ นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเทศบาลต้องก าหนดรอบของแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนอัตราก าลังพนักงาน
เทศบาล นั้น 
 

  เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาล      
ต าบลท่าพระ จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (2562 – 2564) ขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการบุคลากรให้ได้รับการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรเทศบาลให้สามารถปฏิบัติราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
สามารถสนองนโยบายของรัฐ ผู้บริหาร และความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 
  
2.วัตถุประสงค์ 
 

1 เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลทุกต าแหน่งได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะในหน้าที่
เฉพาะต าแหน่งให้มีประสิทธิภาพ 

2 เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลทุกต าแหน่งได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติราชการ 

3 เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลทุกต าแหน่ง มีทัศนคติ และค่านิยมท่ีดีต่อการปฏิบัติราชการ 
4 เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลทุกต าแหน่งได้รับการพัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5 เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าแหน่งได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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3.ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 
 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าพระ โดยให้มีขอบเขต เนื้อหา ครอบคลุมใน

มิติด้านต่างๆ ดังนี้ 
1) การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร วิธีการพัฒนาบุคลากรเทศบาล ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่ง 

ระดับต าแหน่งในกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2562 – 2564)  
2) ให้บุคลากรของเทศบาลต้องได้รับการพัฒนาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย 1 

ครั้ง หรือ ตามท่ีบุคลากรต้องการและต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ ก.ท. ก าหนด ดังนี้ 
(1) หลักและวิธีปฏิบัติราชการ และระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(2) บทบาท และหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

3) วิธีการพัฒนาบุคลาการของเทศบาล ก าหนดให้เทศบาลต าบลท่าพระ ร่วมกับ ก.ท.จ.ขอนแก่นกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นด าเนินการโดยวิธีหนึ่งโดยพิจารณาตามความเหมาะสม ดังนี้ 

(1) การปฐมนิเทศ 
(2) การฝึกอบรม 
(3) การศึกษาดูงาน 
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
(5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

4) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าพระ ได้มีการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของเทศบาลอย่างชัดเจน ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2562 – 
2564) และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณในแต่ละปี เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ บริหารงานโดยใช้ระบบคุณธรรม เพ่ือพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณภาพ” 
พันธกิจ (Mission) 
1 บริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรม โดยยึดหลัก ความสามารถ ความเสมอภาค ความมั่นคงและความ

เป็นกลางทางการเมือง 
2 พัฒนาบุคลากรในส่วนราชการต่างๆ ให้มีภาระความเป็นผู้น าสูงในปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
3 ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลเป็นคนดี มีคุณธรรมและ

จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 
4 ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5 ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลเป็นผู้มีความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ 

 

1. วัตถุประสงค์ : บุคลากรทุกระดับและทุกสายงานได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในการปฎิบัติงาน 
 

2. มาตรการ 
2.1 จัดท าหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
2.2 จัดท าแผนงานและงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
2.3 พัฒนาสมรรถนะการบริหารข้าราชการตามสายงานอาชีพ 

 

3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3.1 ร้อยละความส าเร็จ ในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละสายงานไม่ต่ ากว่า         

ร้อยละ 70  
3.2 จ านวนหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการบริหารข้าราชการตามสายงานไม่ต่ ากว่า 1 หลักสูตร 
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บทที่ 2  
การด าเนินการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 

 
ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 
 

 

1 การเตรียมการและการวางแผนการพัฒนาบุคลากร 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 
2) พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรเทศบาล โดยศึกษาวิเคราะห์จากบุคลากร

ในสังกัดว่าต าแหน่งใด และระดับใดสมควรได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามท่ีเทศบาลก าหนดไว้ 

3) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวของบุคลากรเทศบาล และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 

2 การด าเนินการพัฒนา 
 1) การเลือกวิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาต้องการพัฒนาผู้อยู่ใต้

บังคับบัญชา จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาสามารถจัดกลุ่มเป้าหมายและเรื่องที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนา โดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม เช่น 
การให้ความรู้เพ่ิมเติม การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม หรือการสัมมนา เป็นต้น 

 2) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องได้รับการพัฒนา
ได้หลายวิธี โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเอง หรือส่งตัวบุคลากรเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนากับ
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานราชการอ่ืนที่มีความรู้  ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 

  
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผน 

 
1 การเตรียมการและการวางแผน 

1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
1.2  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 

2 การด าเนินการ/วิธีการด าเนินการ 
 การด าเนินการ โดยอาจด าเนินการเอง หรือรวมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่างจ้างองค์กรที่มีความรู้

เฉพาะด้านมาด าเนินการ และเลือกรูแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น 
 - การปฐมนิเทศ 
 - การฝึกอบรม 
 - การศึกษาดูงาน 
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
 - การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
 - ฯลฯ 
3 การติดตามและประเมินผล 
 จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึง

ความส าเร็จของการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารงานพัฒนา 
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แนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 

 
คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ของเทศบาลต าบลท่าพระ เห็นสมควรให้จัดท า

แผนการพัฒนา โดยมีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังนี้ 
1) การก าหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับในแต่ละสายงาน ที่ด ารงอยู่ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
2) ให้บุคลากรของเทศบาล ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือหลาย

หลักสูตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้ 
 (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
 (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
 (4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
 (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
3) วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้เทศบาลต าบลท่าพระเป็นหน่วยด าเนินการเอง หรือด าเนินการร่วมกั บ         

ก. อบต. หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ดังนี้ 
 (1) การปฐมนิเทศ 
 (2) การฝึกอบรม 
 (3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
 (4) การศึกษาหรือดูงาน 
 (5) การส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
 (6) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
 (7) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา เทศบาลต าบลท่าพระ ต้องจัดสรรงบประมาณส าหรับการ

พัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาอย่างชัดเจน โดยค านึงความประหยัด คุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

 

รายละเอียด 
 

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
 

๑. ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร - ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- พนักงานทุกคน 
- บุคลากร 

๒.วิเคราะห์ปัญหา และข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 

- ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ 
- บุคลากร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 

๓. พิจารณาว่า บุคลากรของหน่วยงาน หรือส่วน
ราชการภายใน จุดใดที่ต้องมีการฝึกอบรม หรือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างาน 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- บุคลากร 

๔. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ต่อ 
คณะกรรมการ/ คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- บุคลากร 

๕. จัดส่งบุคคลไปอบรม และจัดท าเอกสารการ
ฝึกอบรม ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 

- บุคลากร 
 

๖. แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

- หัวหน้าส่วนราชการ 
- บุคลากร 

๗. จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าป ี

- บุคลากร 

๘. ประเมินผล - ปลัดเทศบาล 
- บุคลากร 
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หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา และติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์/เน้ือหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

1 โครงการปฐมนิเทศพนักงาน
เทศบาลที่บรรจุใหม ่

เพื่อเสรมิสร้างความรู้ให้พนักงาน
เทศบาลที่บรรจุใหมม่ีความเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีของเทศบาลที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างที่ได้บรรจุ
แต่งตั้งใหม ่

- การปฐมนิเทศ 
- การสอนงาน 
- การฝึกอบรม 
- การประชุม 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

พนักงานท่ีบรรจุ
แต่งตั้งใหม่มีความรู้
ความเข้าใจและ
ปฏิบัติงานได้ด ี

การส่งเสริม
ท้องถิ่นจังหวัด 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

2 โครงการฝึกอบรมคณุธรรม
จริยธรรมเข้าวดัฟังธรรม 

เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชน 

 
ทต.ท่าพระ 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
องค์กร 

เพื่อความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ที่ได้รับมาใช้
ในการปฏิบัติงานใน
องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ทต.ท่าพระ 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

4 กลยุทธ์การบริหารงานของนัก
บริหารงาน อปท. 

เพื่อความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

พนักงานเทศบาล - การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ที่ได้รับมาใช้
ในการปฏิบัติงานใน
องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

5 นักบริหารท้องถิ่น เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 
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ที ่ หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์/เน้ือหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

6 นักบริหารงานท่ัวไป เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

7 นักทรัพยากรบุคคล เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

8 นักพัฒนาชุมชน เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

9 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

10 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทะเบยีน
และบัตร 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 
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ที ่ หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์/เน้ือหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

11 นิติกร เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

12 เจ้าพนักงานธรุการ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

13 เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

14 นักบริหารงานการคลัง เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

15 นักวิชาการการเงินและบัญชี/
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

 



- 10 – 
 

ที ่ หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์/เน้ือหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

16 นักวิชาการพัสดุ/ 
เจ้าพนักงานพัสด ุ

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

17 นักวิชาการจัดเก็บรายได้/ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

18 นักบริหารงานช่าง เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

19 นายช่างโยธา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

20 นายช่างไฟฟ้า เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

 



- 11 – 
 

ที ่ หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์/เน้ือหา เป้าหมาย วิธีการพฒันา งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

21 นักบริหารงานสาธารณสุข เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

22 พยาบาลวิชาชีพ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

23 นักวิชาการสุขาภิบาล เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

24 นักบริหารงานการศึกษา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

25 นักวิชาการศึกษา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

 



- 12 – 
 

ที ่ หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์/เน้ือหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

26 สันทนาการ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

27 ครู/ครูผู้ช่วย,ครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

28 การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น 
ด้วย Dream Waever CS3 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

29 คอมพิวเตอรส์ าหรับการจดัท า
เอกสารในส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

30 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ส าหรับ อปท. 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 
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ที ่ หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์/เน้ือหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

31 คอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
บันทึกข้อมูล 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

32 ศิลปะการพูดและการพัฒนา
บุคลิกภาพ 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

33 เทคนิคการเป็นพิธีกรและพิธี
การอย่างมืออาชีพ 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

34 การเขียนรายงานการประชุม 
การเขียนหนังสือราชการ 
ระเบียบสารบรรณและเทคนิค
การเขียนโครงการ 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

35 ระเบียบ กฎหมายกับการ
บริหารงานของ อปท. 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

- การฝึกอบรม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ตาม 
เทศบัญญตั ิ

1 ต.ค.62 - 
30 ก.ย.64 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร/สบ.
การศึกษา 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 
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แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าพระ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564  

การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วิธีการพัฒนา หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2559 –  
พ.ศ.2561 

พ.ศ.2562 – พ.ศ.2564 

1 โครงการฝึกอบรมปลูก
จิตส านึกในการ
ให้บริการประชาชน
และทัศนศึกษาดูงาน 

จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง ความรู ้
ความสามัคคี การท างานเป็นทีม การ
บริการประชาชน ให้กับบุคลากรของ
เทศบาลต าบลท่าพระ 

ตามเทศ
บัญญัต ิ

การฝึกอบรม/
ดูงาน 

ส านักปลดั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร ของ
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ 

ส่งเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา ตามหลักสตูรตา่งๆเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายต่างๆตาม
ระเบียบ 

ตามเทศ
บัญญัต ิ

การประชุม/
อบรม/สัมมนา 

ทุกกอง             
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บทที่ 3 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเทศบาล 

 
การด าเนินการตรวจสอบติดตามและประเมินผล คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าพระ ได้

ปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล              
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 โดยได้ก าหนดระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาล ดังนี้ 

1) ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนา ภายใน 7 วัน นับแต่วันกลับจาก
การอบรมสัมมนา ฝึกปฏิบัติ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงนายกเทศมนตรีทราบ 

2) น าผลการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการ ใช้เป็นข้อมูลในการวางแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรและประกอบการก าหนดหลักสูตรวิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของ
บุคลากรในหน่วยงานต่อไป 
 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมทุกครั้งจะต้องมีการประเมินผล และรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาท า

หารปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ และน าข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
วิธีการต่างๆ ดังนี้ 
  1 การให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมในกรณีท่ีเทศบาลจัดฝึกอบรมเองทุกครั้ง 
  2 การให้มีการบันทึกผลการฝึกอบรมทุกครั้งและน าเข้าข้อมูลไปใช้พิจารณาในการปรับต าแหน่งหรือ
การปรับเปลี่ยนต าแหน่งของบุคลากรของเทศบาล 
  3 ให้มีรายงานและบันทึกผลที่ได้ในกรณีที่ได้มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ภายนอกองค์กร 
 
 

*********************************** 
 
 
 
 

 

 


