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1. หลักการเหตุผล 
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 3 ธันวาคม  2545 ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล  
ข้อ ๒99 ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี  
คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท า
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มี
ระยะเวลา 3 ปี  ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของเทศบาล 

การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้นต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้านได้แก ่
(๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐ สถานที่โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ 
(๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ

ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
(๓) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารและการบริการ

ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
(๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ

ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและ
สื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

(๕) ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
 การพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้
ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ ยังต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด ประกอบด้วย เช่น การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ  
 1. เป็นองค์กรที่เปิดกล่าวและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการท างาน โดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถ
เข้ามาตรวจสอบการท างานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ความด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนว
ระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการ
ท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
 2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะ
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ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วน
ราชการ เพื่อให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะ
มาติดต่อด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเชียลมิเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น   
 3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ใน
การตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล (พ.ศ. ๒๕64 – พ.ศ. ๒๕๖6) ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลหาด
เจ้าส าราญ ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์การพัฒนา 
2.1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 

ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2. เพ่ือให้พนักงานเทศบาลน าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนามาปรับใช้ในเทศบาล 
2.3. เพื่อให้พนักงานเทศบาลมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด การ

ตัดสินใจ และการพัฒนาตนเอง เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดข้ึนในเทศบาล 
2.4. เพ่ือส่งเสริมการท างานโดยึดหลักธรรมาภิบาลเกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

3. เป้าหมายการพัฒนา 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรหรือหลายหลักสูตร 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้างที่ได้เข้ารับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่ งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 

มกราคม2551 มีเจตนารมณ์ส าคัญที่จะวางระบบบริหารงานบุคคลและพัฒนาข้าราชการให้เป็นผู้รู้รอบรู้ลึก
เป็นแรงผลักดันต่อความส าเร็จขององค์การปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและผลสัมฤทธิ์ ในการนี้เพ่ือให้
เป็นไปตาม เจตนารมณ์ดังกล่าว จึงจ า เป็นต้องเตรียมบุคลากรภาครัฐให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิรูประบบราชการไทยในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐขนาดใหญ่ 
โดยอาศัยการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการน าแผนยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดวิธี
ปฏิบัติงาน นับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลได้เชื่อมโยงผลงานของหน่วยงานภาครัฐในแผนระดับยุทธศาสตร์กับขอ
งบประมาณ กล่าวคือ ผลผลิตหลักในแผนยุทธศาสตร์กับเม็ดเงินงบประมาณจะต้องสอดคล้องรับกัน เรียกว่า 
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การวางแผน “การงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน” หรือหน่วยงานภาครัฐจะต้องแสดงต้นทุนกิจกรรมและต้นทุน
ต่อหน่วย เป็นการบริหารงานที่มุ่งผลผลิตมากกว่าการขยายคน เพ่ิมเงิน จัดหาจัดซื้ออุปกรณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยการ 
บริหารงาน การบริหารคนก็เช่นเดียวกัน ได้ให้น้ าหนักไปในการเน้นหลักความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์
ตามโครงการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง หรือมีการจูงใจด้วยระบบการให้รางวัลพิเศษประจ าปีหรือโบนัสแก่ผู้ที่มี
ผลงาน ตามตัวชี้วัดผลงานหลักท่ีได้มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้า การบริหารงานก็เน้นให้มีการวัดและประเมินผลงาน 
โดยการติดตามงานตามระบบตัวชี้วัดผลงานที่เรียกว่า “การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์” และให้ราชการไทยใส
สะอาด ตามหลักธรรมาภิบาล 

 4.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนา 
  บุคลากรมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการปฏิบัติงานราชการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตาม นโยบาย Thailand 4.0”  
 4.2 พันธกิจ 

- พัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
- บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 
- ระบบการพัฒนาก าลังคนมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนาบุคลากรของ

องค์การบริหารเทศบาลหาดเจ้าส าราญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- วิชาการและระบบสารสรเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 
- กระบวนการเรียนรู้ของบุคลการของเทศบาลหาดเจ้าส าราญ มีความต่อเนื่อง สามารถ

สร้างองค์ความรู้และเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.3 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์  
- บุคลากรทุกคนให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
- บุคลากรองค์การบริหารเทศบาลหาดเจ้าส าราญสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 
- ระบบการพัฒนาก าลังคนมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนาบุคลากรองค์การ

บริหารเทศบาลหาดเจ้าส าราญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- วิชาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 
- กระบวนการเรียนรู้ของบุคลการเทศบาลหาดเจ้าส าราญ มีความต่อเนื่อง สามารถสร้าง

องค์ความรู้และเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 การท ายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม

โดยใช้ หลักการหรือวิธีการวิเคราะห์ แบบ SWOT ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ
การพัฒนา พนักงานเทศบาล ซ่ึงเป็นวิธีที่นิยมน ามาใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้ผลน่าเชื่อถือด้วยการ
ก าหนดจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และมีการ
วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ต่างๆ ในเชิงกว้าง เพ่ือตรวจสอบดู
ว่าสถานการณ์ ใดบ้างที่เป็นโอกาส (Opportunities)และสถานการณ์ใดบ้างที่เป็นภัยคุกคาม (Threats) ที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลากรขององค์กรภาครัฐ 
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  4.4.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน(Internal Environment Analysis) 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเป็นการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานเทศบาล เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน 
(Weaknesses) เพ่ือพิจารณาว่าจะพัฒนาพนักงานเทศบาลอย่างใด มีจุดแข็งและจุดอ่อน อะไรบ้าง และ
ประเด็นใดมีอิทธิพลมากกว่ากัน 

  4.4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ

สภาพแวดล้อมต่างๆ เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) 
และภัยคุกคาม (Threats) ที่มีผลกระทบต่อพัฒนาพนักงานเทศบาล และมีประเด็นใดมีอิทธิพลต่อการ
พัฒนา โดยมีหลักการ พ้ืนฐานและกรอบความคิดในการวิเคราะห์ 

 
จุดแข็ง(Strengths) 

- ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ด้าน 
- บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
- บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ระดับปริญญาตรี 
- บุคลากรมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบ

อินเตอร์เน็ตภายในส านักงาน 
- บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งต าแหน่ง 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
- การพัฒนาบุคลากรยังไม่ครอบคลุมทุกต าแหน่ง 
- การบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งต่างๆ ยังไม่ครบตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
- จ านวนปริมาณงานมากกว่าจ านวนบุคลากร 
- ขาดมนุษยสัมพันธ์ในการท างานขาดการประสานงานที่ดีต่อกัน ขาดการท างาน

เป็นทีม 
- บุคลากรขาดการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่ 
- บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากกว่างานในหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่งท าให้บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลา 
- บุคลากรขาดการท างานแบบบูรณาการ 

โอกาส (Opportunities) 
- การปฏิรูประบบราชการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ท าให้เร่งการ

พัฒนาพนักงานเทศบาล 
- ระบบการบริหารเชิงบูรณาการ ท าให้การบริหารงานบุคลากรมีความคล่องตัว 
- สถาบันการศึกษา หน่วยงานภายในและภายนอกมีการจัดช่องทางในการพัฒนา

และการแลกเปลี่ยนความรู้ 
- นโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาพนักงานเทศบาล 
- ประชาชนมีความต้องการบริการภาครัฐที่มีคุณภาพ ท าให้ภาครัฐต้องเร่งพัฒนา

สมรรถนะบุคลากร 
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ภัยคุกคาม (Threats) 
- ระเบียบ กฎหมายยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากร 
- ระเบียบ กฎหมาย  มีความการเปลี่ยนแปลง 
- การเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท าให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง 

 ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 
1. ก่อให้เกิดความสามัคคี สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะน าพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความส าเร็จ 
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐซึ่งได้แก่การบริหารเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ ตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการจัดท า
ข้อตกลงว่าด้วยผลงานในองค์กร 

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้อง
บริหารในเชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน้ าเข้ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยมีการท าให้
วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับ
ประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดท าเป้าหมายการท างานและวัดผลงานของตาลบุคคลที่
เชื่อมโยงระดับองค์กร 

 ความต้องการ/ความคาดหวังในการพัฒนาบุคลากร 
1. พนักงานเทศบาลมีทักษะและความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความส าเร็จในชีวิตของพนักงาน 
3. พัฒนาและธ ารงรักษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ขององค์กร  
4. ช่วยธ ารงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม  
5. บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 

 ความต้องการความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง ต่อความ

ต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงต่อการพัฒนาชีวิตของ
ประชาชน 

2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัว
ประชาชน 

3. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่ง
ได้แก่การปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน  
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 4.5   ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทางปฏิบัติและตัวชี้วัดในการติดตาม 
 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญโดย
ก าหนดขึ้นจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในกรอบวิสัยทัศน์การพัฒนาพนักงานเทศบาลและการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมต่างๆ ตอลดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ 3 ยุทธศาสตร์ 

(1) การพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลในการปฏิบัติงาน  
(2) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานเทศบาล 
(3) การเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลในการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพนักงานเทศบาลในส่วนราชการต่างๆ ให้มีคุณภาพและค่านิยม

สร้างสรรค์ สามารถสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบใหม่ และได้รับการพัฒนาสมรรถนะของแต่ละบุคคลตาม
ความจ าเป็น 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาสมรรถนะของพนักงานเทศบาล 
 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1. จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
2. ก าหนดและประเมินขีดความสามารถและพัฒนาสมรรถนะของพนักงานเทศบาลตาม 

หน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลุ่มประเภทสายงานและระดับต าแหน่ง 
3. วางระบบและด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลให้มีสมรรถนะตามความจ าเป็น 
4. ติดตามประเมินผลการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานเทศบาล 

 ระยะเวลา ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 
 ตัวช้ีวัด 1. มีการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
  2.  พนักงานเทศบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาตามกลุ่มประเภท

สายงาน 
  3. มีการวางระบบและการด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
  4. มีการติดตามประเมินผลพนักงานเทศบาลเมื่อได้รับการพัฒนา 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
  มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1. จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคลให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนา 
พนักงานเทศบาล 

2. ติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคลเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา 
 ระยะเวลา ประจ าปีงบประมาณ 2564– 2566 

ตัวช้ีวัด 1. มีการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคลไว้ในแผนการพฒันา
พนักงานเทศบาล 

 2. พนักงานเทศบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาตามแผนการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานเทศบาล 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาพนักงานเทศบาลให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและ

จริยธรรม มีวินัย 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานเทศบาลให้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและ

จริยธรรม 
 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1. จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล 
2. ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
ระยะเวลา ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 
ตัวช้ีวัด 1. มีการจัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
 2. พนักงานเทศบาลได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 กลยุทธ์ที่ 2 ก าหนดหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
1. จัดท ามาตรฐานหรือประมวลจริยธรรมทางคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการ 

การเมือง, ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 
2. มีการติดตามประเมินผลการกระท าผิดตามมาตรฐานหรือประมวลจริยธรรมทางคุณธรรม

และจริยธรรม 
 ระยะเวลา ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563  

ตัวช้ีวัด  1. มีการจัดท ามาตรฐานหรือประมวลจริยธรรมทางคุณธรรมและจริยธรรม
ข้าราชการของส่วนราชการ 

  2. ไม่มีพนักงานเทศบาลกระท าผิดตามมาตรฐานหรือประมวลจริยธรรมและ
คุณธรรม 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจและขวัญกาลังใจ 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานเทศบาลมีการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยมีการ ก า หนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจ 

  กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาเทศบาล 
 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเทศบาลโดยจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนา
พนักงานเทศบาลให้ครอบคลุมทุกต าแหน่ง 

2. พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการตามลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ระยะเวลา ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566  
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 ตัวช้ีวัด 1. พนักงานเทศบาลได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
2. พนักงานเทศบาลสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามาตรฐานการปฏิบัติ

ราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแต่ละด้าน 
 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจ  

 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
1. ส่วนราชการมีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
2. พนักงานเทศบาลสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการหรือ ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน 
ระยะเวลา ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566  

 ตัวชี้วัด 1. ส่วนราชการมีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
  2. ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60   
 

5. หลักสูตรการพัฒนา  
พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนา

อย่างน้อยหนึ่งในหลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
5.1 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการได้แก่ ความรู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 

เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
5.2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบเช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา การ

ฝึกอบรมภาคสนาม 
5.3 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง เป็นต้น 
5.4 หลักสูตรด้านการบริหารได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ

ประชาชน  เช่น  ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน เป็นต้น 
5.5 หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
 

6. วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนา 
6.1  วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ จะเป็นหน่วยด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการร่วมกับสถาบัน
พัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 

1) การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงานส่วน 
ต าบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 

2) การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารเทศบาลเอง หรือคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเพชรบุรีส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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3) การศึกษาดูงานอาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ 
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารเทศบาล 

4) การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเพชรบุรี หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

5) การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
6) การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
7) การประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน  
8) การให้ทุนการศึกษา เพ่ือศึกษาต่อให้ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท 
 

6.2  ระยะเวลาด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ  จัดให้มีด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ภายในระยะเวลาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 
 

6.3 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2564 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล พ.ศ. 2564 
ปีงบประมาณ 2565 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล พ.ศ. 2565 
ปีงบประมาณ 2566 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล พ.ศ. 2566 
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7. แผนการพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ. 2564– 2566)  เทศบาลต าบลหาดเจา้ส าราญ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลา
ด าเนินการ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

1. หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัตริาชการ 
1 ปฐมนิเทศพนักงานใหม ่ - เพื่อเสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับ เทศบาล
และบทบาทหน้าที่ได้รับ
มอบหมาย 

- พนักงานเทศบาล/
พนักงานจ้างที่บรรจุ
แต่งตั้งใหม ่

ปฐมนิเทศ/  
การสอนงาน 

 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างมีความรู้
ความเข้าใจและวิธีการ
ปฏิบัติงานเบื้องต้น 

- เทศบาล 
- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

2 โครงการอบรมให้ความรู้การ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

- เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ใน
การปฏิบัติราชการ 
- เพื่อน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาล  
พนักงานครู พนักงานจ้าง
ทุกคน ปีละ  1  ครั้ง 

การฝึกอมรบ ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ  
 

- บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาทางด้านการศึกษา 
- บุคลากรมีความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
- น าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

- เทศบาล 

3 ส่งเสริมการศึกษาต่อในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที ่
- เพื่อทราบและเข้าในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ระเบียบ
กฎหมาย 

- พนักงานเทศบาล
พนักงานครู พนักงานจ้าง 
 

การศึกษาต่อ ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ
(ตามหลักเกณฑ์
ว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณเพื่อ
ทุนการศึกษา 
อปท.) 

- บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาทางด้านการศึกษา 
- บุคลากรมีความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
- น าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

- สถาบันการศึกษา 
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7. แผนการพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ. 2564 – 2566)  เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลา
ด าเนินการ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

1. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ (ต่อ)   
4 โครงการพัฒนาและเสรมิสร้าง

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตัิงาน 
- เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ใน
การปฏิบัติราชการ 
- เพื่อน าความรู้ที่ได้มาจาก
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล
พนักงานครู พนักงานจ้าง  
- ปีละ  1  ครั้ง 

การฝึกอบรม ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีความรู้ทักษะ
ในการปฏิบัติราชการ
เพิ่มขึ้นและน าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

- เทศบาล 
 

2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
5 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

- เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ใน
การปฏิบัติราชการ 
- เพื่อน าความรู้ที่ได้มาจาก
การศึกษาดูงานมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลพนักงาน
ครู พนักงานจ้างปีละ  1  
ครั้ง 

การฝึกอบรม/
ศึกษาดูงาน 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีความรู้ทักษะ
ในการปฏิบัติราชการ
เพิ่มขึ้นและน าความรู้ที่
ได้มาจากการศึกษาดูงานมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

- เทศบาล 
 

6 การฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามสายงาน 

- เพื่อรับทราบปัญหา
อุปสรรคต่างๆในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล
พนักงานครู พนักงานจ้าง 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

การฝึกอบรม/
ประชุม/สัมมนา 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีความรู้ทักษะ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

7 ประชุมประจ าเดือนพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 

- เพื่อมอบนโยบายการ
ท างาน/ซักซ้อมการปฏิบัติงาน
แนะน าการปฏิบตัิงานและผู้
เข้ารบัการพัฒนาถา่ยทอด
ความรู้ให้แก่บุคลากร 

- พนักงานเทศบาล
พนักงานครู พนักงานจ้าง 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

ประชุม/ 
การสอนงาน 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

- - บุคลากรได้รับความรู้
จากการถ่ายทอด
ประสบการณ์ฝึกอบรม
และการปฏิบัติงาน 

- เทศบาล 
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7. แผนการพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ. 2564 – 2566)  เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี(ต่อ) 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

3. หลักสูตรด้านการบริหารงาน 
8 หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง        

นักบริหารงานท้องถิ่น หรือ
หลักสตูรอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

- เพื่อเพ่ิมทักษะ ความรู้ 
และกระบวนการในการ
บริหารงาน 
- เพื่อเพ่ิมประสบการใน
การปฏิบัติงาน 

- นักบริหารงานท้องถิ่น 
ได้รับการฝึกอบรม  
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
 

การฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีทักษะ 
ความรู้ และกระบวนการ
ในการบริหารงานเพิ่มขึ้น 

- เทศบาล 
- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

9 หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
นักบริหารงานท่ัวไป หรือ
หลักสตูรอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

- เพื่อเพ่ิมทักษะ ความรู้ 
และกระบวนการในการ
บริหารงาน 
-เพื่อเพ่ิมประสบการในการ
ปฏิบัติงาน 

- นักบริหารงานทั่วไปได้รับ
การฝึกอบรม อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป ี
 

การฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีทักษะ 
ความรู้ และกระบวนการ
ในการบริหารงานเพิ่มขึ้น 

- เทศบาล 
- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

10 หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
นักบริหารงานการคลัง หรือ
หลักสตูรอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

- เพื่อเพ่ิมทักษะ ความรู้ 
และกระบวนการในการ
บริหารงาน 
เพื่อเพ่ิมประสบการในการ
ปฏิบัติงาน 

- นักบริหารงานการคลัง
ได้รับการฝึกอบรม  
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

การฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีทักษะ 
ความรู้ และกระบวนการ
ในการบริหารงานเพิ่มขึ้น 

- เทศบาล 
- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

11 หลักสูตรเกี่ยวกับต าแหน่ง 
นักบริหารงานช่าง หรือ
หลักสตูรอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

- เพื่อเพ่ิมทักษะ ความรู้ 
และกระบวนการในการ
บริหารงาน 
-เพื่อเพ่ิมประสบการในการ
ปฏิบัติงาน 

- นักบริหารงานช่างได้รับ
การฝึกอบรม อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป ี
 

การฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีทักษะ 
ความรู้ และกระบวนการ
ในการบริหารงานเพิ่มขึ้น 

- เทศบาล 
- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 
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7. แผนการพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ. 2564 – 2566)  เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี(ต่อ) 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

12 หลักสูตรเกี่ยวกับต าแหน่ง 
นักบริหารงานการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม หรือ
หลักสตูรอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

- เพื่อเพ่ิมทักษะ ความรู้ 
และกระบวนการในการ
บริหารงาน 
-เพื่อเพ่ิมประสบการในการ
ปฏิบัติงาน 

- นักบริหารงาน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
ได้รับการฝึกอบรม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

การฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีทักษะ 
ความรู้ และกระบวนการ
ในการบริหารงานเพิ่มขึ้น 

- เทศบาล 
- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

13 หลักสูตรเกี่ยวกับต าแหน่ง 
นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม หรือหลักสูตรอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

- เพื่อเพ่ิมทักษะ ความรู้ 
และกระบวนการในการ
บริหารงาน 
-เพื่อเพ่ิมประสบการในการ
ปฏิบัติงาน 

- นักบริหารงาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการ
ฝึกอบรม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

การฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีทักษะ 
ความรู้ และกระบวนการ
ในการบริหารงานเพิ่มขึ้น 

- เทศบาล 
- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

4. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
14 หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 

นักทรัพยากรบุคคลหรือ
หลักสตูรอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

- เพื่อเพ่ิมพูน ความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน 

- นักทรัพยากรบุคคล
ได้รับการฝึกอบรม  
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

 

การฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

- เทศบาล 
- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

15 หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
หรือหลักสูตรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

- เพื่อเพ่ิมพูน ความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน 

- นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ได้รับการ
ฝึกอบรม  
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

 

การฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

- เทศบาล 
- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 
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7. แผนการพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ. 2564 – 2566)  เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี(ต่อ) 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

16 หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
นักจัดการงานท่ัวไป หรือ
หลักสตูรอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

- เพื่อเพ่ิมพูน ความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน 

- นักจัดการงานทั่วไป
ได้รับการฝึกอบรม  
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

 

การฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

- เทศบาล 
- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

17 หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
หรือหลักสูตรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

- เพื่อเพ่ิมพูน ความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน 

- นักจัดการงาน
ทะเบียนและบัตร 
ได้รับการฝึกอบรม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

 

การฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

- เทศบาล 
- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

18 หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือ
หลักสตูรอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

- เพื่อเพ่ิมพูน ความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน 

- นักวิชาการ
คอมพิวเตอรไ์ด้รับ
การฝึกอบรม  
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

การฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

- เทศบาล 
- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

19 หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
นักประชาสัมพันธ์ หรือ
หลักสตูรอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

- เพื่อเพ่ิมพูน ความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน 

- นักประชาสัมพันธ์ 
ได้รับการฝึกอบรม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

 

การฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

- เทศบาล 
- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 
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7. แผนการพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ. 2564 – 2566)  เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี(ต่อ) 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

20 หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว หรือ
หลักสตูรอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

- เพื่อเพ่ิมพูน ความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน 

- นักพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ได้รับการ
ฝึกอบรม  
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

 

การฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

- เทศบาล 
- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

21 หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
นักป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยหรือหลักสตูรอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

- เพื่อเพ่ิมพูน ความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน 

- เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยได้รับการ
ฝึกอบรม  
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

การฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

- เทศบาล 
- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

22 หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการหรือ
หลักสตูรอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

- เพื่อเพ่ิมพูน ความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน 

- เจ้าพนักงานธุรการ 
ได้รับการฝึกอบรม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

 

การฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

- เทศบาล 
- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

23 หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
นักวิชาการเงินและบญัชีหรือ
หลักสตูรอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

- เพื่อเพ่ิมพูน ความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน 

- นักวิชาการเงินและ
บัญชี ได้รับการ
ฝึกอบรม อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป ี

 

การฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

- เทศบาล 
- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 
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7. แผนการพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ. 2564 – 2566)  เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี(ต่อ) 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

24 หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ หรือ
หลักสตูรอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

- เพื่อเพ่ิมพูน ความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน 

- นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ได้รับการ
ฝึกอบรม อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป ี

 

การฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

- เทศบาล 
- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

25 หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานพัสดุ หรือ
หลักสตูรอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

- เพื่อเพ่ิมพูน ความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน 

- เจ้าพนักงานพัสดุ
ได้รับการฝึกอบรม  
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
 

การฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

- เทศบาล 
- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

26 หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
หรือหลักสูตรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

- เพื่อเพ่ิมพูน ความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน 

- เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ ไดร้ับการ
ฝึกอบรม  
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

 

การฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

- เทศบาล 
- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

27 หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
นายช่างโยธาหรือหลักสตูร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- เพื่อเพ่ิมพูน ความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน 

- นายช่างโยธา ไดร้ับ
การฝึกอบรม อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ป ี

 

การฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

- เทศบาล 
- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น
ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 
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7. แผนการพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ. 2564 – 2566)  เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี(ต่อ) 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

28 หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
นักวิชาการสาธารณสุข หรือ
หลักสตูรอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

- เพื่อเพ่ิมพูน ความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน 

- นักวิชาการ
สาธารณสุข ได้รับ
การอบรม   

- อย่างน้อย  1 ครั้ง/ปี 

การฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

- เทศบาล 
- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

29 หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
นักวิชาการศึกษา หรือ
หลักสตูรอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

- เพื่อเพ่ิมพูน ความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน 

- นักวิชาการศึกษา 
ได้รับการฝึกอบรม  
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

 

การฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

- เทศบาล 
- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

30 หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
ครู/ครูผูดู้แลเด็กหรือหลักสูตร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- เพื่อเพ่ิมพูน ความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน 

- ครู/ครูผูดู้แลเด็ก
ได้รับการฝึกอบรม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

 

การฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

- บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะ ในปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

- เทศบาล 
- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจรยิธรรม 
31 โครงการส่งเสริมคณุธรรม 

จริยธรรม ของบุคลากร 
- เพื่อพัฒนาและเสริมสรา้ง
คุณธรรม จรยิธรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

- ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลพนักงานครู 
และพนักงานจ้าง 
- ปีละ  1  ครั้ง 

การฝึกอบรม ปีงบประมาณ  
2564 - 2566 

ตามข้อบัญญัติ 
เทศบาลในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

- เทศบาล 
- ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นๆ 
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8.  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
 เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ  ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ดังนี้ 

8.1  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประกอบด้วย 
๑.  ปลัดเทศบาลหาดเจ้าส าราญ  เป็น ประธาน 
๒.  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  เป็น กรรมการ 
๓.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เป็น เลขานุการ 

 โดยให้มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลหาดเจ้า
ส าราญเป็นประจ าทุกปี  และสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตามประเมินผลให้นายกเทศมนตรีต าบล
หาดเจ้าส าราญรับทราบเพื่อพิจารณา 

8.2 ผู้บังคับบัญชา หมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด และให้มีรายงานผลการพัฒนาพร้อมทั้ง
เผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรในเทศบาลทราบ 

8.3 การรายงานผลการฝึกอบรมประชุม  สัมมนา 
ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องจัดท ารายงานผลการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา โดยหลังจาก

รับการพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จัดท าเป็นบนทึกรายงานผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น เพ่ือเป็นการ
รายงานให้ทราบถึงความส าเร็จในการพัฒนาในเรื่องนั้น  

8.4 การติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้รับการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม และติดตามการ

ประเมินผล ภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปไดร้ะยะหนึ่ง เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา 
8.5 การติดตามโดยหน่วยงานอื่นเป็นผู้พัฒนา 

เทศบาลจะติดตามประเมินผลการพัฒนา ด้วยการขอรับทราบผลการประเมินจาก
หน่วยงานอ่ืนที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีที่ส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่
หน่วยงาน อ่ืนเป็นผู้จัด 

8.6 การติดตามประเมินผลโดยการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA) 

 




