
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านกอก 
เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  3 ปี  (พ.ศ.2561-2563) 

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

 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๒99  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  ๒6 พฤศจิกายน 
๒๕๔๕  ประกอบคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  ได้มีมติในการประชุมครั้งที่  9 /๒๕60           
เมื่อวันที่  ๒9  กันยายน ๒๕60  เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61-๒๕63         ของ
เทศบาลต าบลบ้านกอก 
 

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลบ้านกอก  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕61-๒๕63  เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕60 เป็นต้นไป 
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ค าน า 
 

 การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านกอก เพ่ือให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรของเทศบาล ได้รับการพัฒนาความรู้ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เพ่ือให้เป็นบุคลการที่มีความรู้ และเป็นบุคลากรที่ดีโดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรของ
เทศบาลต าบลบ้านกอกไว้หลายด้าน ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับความรู้ 
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ให้สอดคล้องกับ
บทบาท และภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านกอก รวมถึงให้เหมาะสมกับสถานการณ์คลังของเทศบาลอีกด้วยเทศบาล
ต าบลบ้านกอก จึงจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ ๓ ปี          (๒๕61-๒๕๖3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลการ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนองนโยบายของรัฐ 
นโยบายของผู้บริหาร และที่ส าคัญสามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
 

      
 

      เทศบาลต าบลบ้านกอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี ๑ 
บทน า 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก
และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้างในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานที่ดี โดยต้องด าเนินการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ ก.ท.จ.อุบลราชธานีก าหนด ในแนวทางปฏิบัติเพ่ือเป็นพนักงานทั่วไป ด้านความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับพนักงานบรรจุใหม่ และการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ โดยให้ใช้
วิธีการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติงาน หรือห้องฝึกอบรมของเทศบาลก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาแต่ละเทศบาลก็ให้กระท าได้  ทั้งนี้ ในการที่เทศบาลจะด าเนินการพัฒนา
บุคลากรต้องใช้หลักสูตรที่ ก.ท. ก าหนดเป็นหลักสูตรหลักและเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นของเทศบาลที่เห็นว่า
มีความเหมาะสมโดยเทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศ การพัฒนาใน
ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา การฝึกภาคสนาม หรือการพัฒนาเฉพาะด้าน ซึ่งการ
พัฒนาบุคลากรเทศบาลอาจกระท าได้โดย สานักงาน ก.ท.  สานักงาน ก.ท.จ. เทศบาลต้นสังกัด หรือสานักงาน ก.ท. 
ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือ สานักงาน ก.ท.จ. ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการ
อ่ืนก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ก าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาบุคลากรด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทศบาลต้อง
ก าหนดรอบของแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนอัตรากาลังพนักงานเทศบาล นั้น 
 เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลต าบลบ้านกอก จึง
ได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ ๓ ป ี(๒๕61-๒๕๖3) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการบุคลากรให้ได้รับการ
พัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาลให้สามารถปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  สามารถสนองนโยบายของรัฐ ผู้บริหาร และ
ความต้องการของท้องถิน่ได้อย่างยั่งยืน 
 

๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรเทศบาล 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านกอก ระยะ ๓ ปี (๒๕61-๒๕๖3)   มีดังนี ้
 ๑) เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลทุกต าแหน่งได้รับการพัฒนาความรู้  ความสามารถ ทักษะในหน้าที่เฉพาะ
ต าแหน่งให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒) เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลทุกต าแหน่งได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการ 
 
 



 
๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 
 คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านกอก โดยให้มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุม
ในมิติด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑) การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร วิธีการพัฒนาบุคลากรเทศบาล ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่ง 
ระดับต าแหน่งในกรอบแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (๒๕61-๒๕๖3) 
 ๒) ให้บุคลากรของเทศบาลต้องได้รับการพัฒนาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่าง 
น้อย ๑ ครั้งหรือตามที่บุคลากรต้องการและต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ ก.ท. ก าหนด 
ดังนี้ 
  (๑) หลักและวิธีปฏิบัติราชการ และระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (๒) บทบาท และหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข 
  (๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  (๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
  (๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๓) วิธีการพัฒนาบุคลกรของเทศบาล ก าหนดให้เทศบาลต าบลบ้านกอก ร่วมกับ ก.ท.จ.อุบลราชธานี กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นด าเนินการโดยวิธีใดวิธีหนึ่งโดยพิจารณาตามความเหมาะสม  ดังนี้ 
  (๑) การปฐมนิเทศ 
  (๒) การฝึกอบรม 
  (๓) การศึกษาหรือดูงาน 
  (๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
  (๕) การสอบงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
 ๔) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านกอก  ได้มีการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของเทศบาลอย่างชัดเจน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (๒๕61-๒๕๖3) 
และงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณในแต่ละปี  เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรของเทศบาล เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๒ 
ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 

 ๑ การเตรียมการและการวางแผนการพัฒนาบุคลากร 
  ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลการ 
  ๒) พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรเทศบาล โดยศึกษาวิเคราะห์จากบุคลากร
ในสังกัดว่าต าแหน่งใด และระดับใดสมควรได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามท่ีเทศบาลก าหนดไว้ 
  ๓) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านการความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวของบุคลากรเทศบาล และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๒ การด าเนินการพัฒนา 
  ๑) การเลือกวิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาต้องการพัฒนา 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาสามารถจัดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนา โดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาที่
เหมาะสม เช่น การให้ความรู้เพ่ิมเติม การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรมหรือการสัมมนา เป็นต้น 
  ๒) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องได้รับการ
พัฒนาได้หลายวิธี โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเอง หรือส่งตัวบุคลากรเทศบาล           เข้ารับการ
ฝึกอบรม สัมมนากับหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานราชการอื่นที่มีความรู้ ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ   
 รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลการตามแผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินการพัฒนา
บุคลากรเทศบาลต าบลบ้านกอก 

แผนภาพแสดงข้ันตอนการด าเนินการพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านกอก 
เริ่มต้น 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 
 ๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
 ๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
 ๑.๓ ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

๒. การด าเนินการ/วิธีการด าเนินการ 
  การด าเนินการ โดยอาจด าเนินการเอง หรือรวมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรที่มีความรู้
เฉพาะด้านมาด าเนินการ และเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น 
   - การปฐมนิเทศ 
   - การสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบการฝึกอบรม 
   - การศึกษาหรือดูงาน 
   - การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
   - การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
   - ฯ ล ฯ 
 

 



การก าหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา 
1. เทศบาลต าบลบ้านกอก  ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร

ทุกระดับชั้น มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านกอก  ได้ประกาศใช้เป็น
ตัวก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุก  6 เดือน ดังนี้ 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

2. ต าแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น  เป็นสายงานของผู้บริหาร เทศบาลต าบล
บ้านกอก ได้ก าหนด แนวทางการส าหรับการพัฒนาเพื่อท าหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและอนาคต พร้อมกับเตรียม
ก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการเป็นผู้น า 
 ความสามารถในการพัฒนาคน 
 การคิดเชิงกลยุทธ์ 

3. ต าแหน่งอ่ืน ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น  อ านวยการท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบ้าน
กอก ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและระดับที่ด ารงต าแหน่งอยู่ , ตามสายงาน
ประจ าของแต่ละต าแหน่ง ยกเว้น  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างบางต าแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศของเทศบาล
ต าบลบ้านกอก ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และต้องด าเนินการทุก  6 เดือน  เช่นกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ๓. การติดตามและประเมินผล 
 จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลเพ่ือให้ทราบถึง
ความส าเร็จของการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
             รายละเอียด         ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
๑ . วิ เคราะห์ปัญหาที่ ได้ จากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นของเทศบาลต าบล
บ้านกอก 

-ผู้บริหารเทศบาล 
-ปลัดเทศบาล 
-หัวหน้าส่วนราชการ 

๒. พิจารณาว่า ณ จุดใดของหน่วยงานที่สมควรต้องจัด
ให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างาน 
พร้อมทั้งส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมเพ่ิมเติม
จากบุคลากรของเทศบาล 

-ผู้บริหารเทศบาล 
-หัวหน้าส่วนราชการ 
-บุคลากร ในเทศบาล 

๓. ด าเนินการเสนอเรื่องต่อผู้บริหารเพ่ือให้พิจารณา             
สั่งการ  

-งานการเจ้าหน้าที่ 

๔. ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรมและจัดลา
ดับความส าคัญก่อน - หลัง 

-ผู้บริหารเทศบาล 

๕. จัดส่งบุคลากรไปอบรม และ จัดทาโครงการฝึกอบรม
ที่ได้รับความเห็นขอบจากผู้บังคับบัญชา 

-ผู้บริหารเทศบาล 
-งานการเจ้าหน้าที่ 

๖. ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการที่ได้วางแผนไว้
ข้างต้น 

-งานการเจ้าหน้าที่ 
-งานโสตทัศนูปกรณ์ 
-งานสถานที่ 
-ผู้เข้ารับการอบรม 

๗. ประเมินผล -งานการเจ้าหน้าที่ หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๓ 
แนวทางพัฒนาบุคลการของเทศบาล 

 
 

เทศบาลต าบลบ้านกอก จะก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยท าการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
พ.ศ.2561-2563 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ ทัศนคติ  มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานเทศบาล ทุกคน ทุกต าแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการ
พัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ทั้งนี้  วิธีการพัฒนา  อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลาย
วิธีก็ได้  เช่น การปฐมนิเทศการฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ  ประกอบในการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น
ต่อไป 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 
 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.1 แผนงานด้านพัฒนาความรู้ในองค์กร 
   - การด าเนินงานของคณะ        
กรรมการพัฒนาระบบราชการและ
ยุทธศาสตร์ก าลังคน ทต.บ้านกอก 
  -    การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวที
วิชาการข้าราชการรู้ทันการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 

 
 - จ านวนครั้งการประชุมของ
คณะกรรมการ พัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์ก าลังคน 
ทต.บ้านกอก 
- จ านวนครั้ งของการจัด เวที
วิ ช าการข้ าร าชการรู้ ทั นการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 - จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือ
ก าหนดแนวทางและการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบราชการ
และยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.
บ้านกอก 
 - จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
วิชาการด้านต่างๆ เป็นประจ าทุก
เดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 
ครั้ง/ป ี

1.2 แผนงานจัดท าระบบแผนและ
ประสานการพัฒนาระบบราชการ
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ทต.บ้านกอก 
 - การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
 
 
 
 
 

 
 

 
-  หน่วยงาน/ส่วนราชการใน
สั ง กั ด  ทต . บ้ านกอก  จั ดท า
แผนปฏิบัติการ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
ปีงบประมาณ 2561-2563 

 
 

 
- ส่วนราชการ/หน่วยงานสังกัด 
ทต.บ้านกอก จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรในสังกัด 
 
 
 



 
 - การหาความจ าเป็น (Training Need) 
ในการพัฒนาบุคลากร 
 

 

แล้ ว เ ส ร็ จ ทุ ก ส่ ว น ร าชกา ร / 
หน่วยงาน 
- มีการหาความจ าเป็น(Training 
Need) แ ล ะมี เ อ ก ส า ร แ ส ด ง
ขั้นตอนการหาความจ าเป็นใน
การพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือ
เป็นข้อมูลเบื้องตนในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือ
เป็นข้อมูลเบื้องตนในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
 

 
- ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหา
ความจ า เป็ น (Training Need)  
เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากร
และใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนการพัฒนาบุคากรในสังกัด 

การประชุมประสานแผนการพัฒนา
บุคลากร 

- มีแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณของทุกส่วน
ราชการ/หน่วยงาน 
- มีแนวทางการประสานการ
พัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
งบประมาณ 2561-2563 

- จัดการประชุมส่วนราชการ/
หน่วยงานจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2561-
2563 
 

- การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
 ทต.บ้านกอก 

- มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็น
ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกส่วน
ราชการ/หน่วยงานในสังกัดพ้ืนที่ 
ทต.บ้านกอก 

- ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
จัดท าข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้
เป็นปัจจุบันครบถ้วนและ
สามารถน ามาปรับใช้ได้ทันที 

1.3 แผนงานด้านการบริหารงาน
บุคลากร 
- มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการในสังกัด 
 
 
 
- การเลื่อนข้ันเงินเดือน ข้าราชการใน
สังกัด 
 
 
 
 
- การด าเนินการทางวินัย 
 
 

 
 
- มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
ในสังกัดทุกระดับ 
 
 
- มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการในสังกัด 
 
 
 
 
- มีการด าเนินการทางวินัย 
 
 

 
 
- ทุกส่วนราชการจัดท าข้อมูล
บุคลากรในสังกัดให้เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วนและสามารถน ามาปรับ
ใช้ได้ทันที 
-  จั งหวั ด เลื่ อนขั้ น เ งิ น เดื อน
ข้าราชการทุกระดับในสังกัดและ
ให้ ข้ อคิ ด เห็ นประกอบ การ
แต่งตั้งข้าราชการระดับหัวหน้า
ส่วนราชการประจ าจังหวัดต่อ
ส่วนราชการต้นสังกัด 
-  น า ยก เทศมนตรี ส ามา ร ถ
ด า เนิ นการทางวิ นั ยส าหรั บ



 
- การสรรหา และเลือกสรรบุคลากรใน
สังกัด 

 
- มีการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด 
 

ข้าราชการท้องถิ่นและบุคลากร
ในสังกัด 
-  ด า เ นิ น ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ
เลือกสรรบุคลากรในสังกัด 

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดู
งาน ภายใน/ภายนอกประเทศ 
 

- การจัดท าทะเบียนข้อมูลข้าราชการ
ศึกษาต่อ 
 

 
 
 
 
- มีการจัดท าทะเบียนข้อมูล
ข้าราชการศึกษาต่อ 
 

 
 
 
 
- มีการจัดท าข้อมูลข้าราชการ
ศึกษาต่อ เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูล
ในการใช้บุคลากรให้สอดคล้อง
กับความรู้ความสามารถ (Put 
the Right man on the Right 
job) น าไปสู้การจัดตั้งธนาคาร
สมอง (Think Tank) 
 

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษา
ต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
- โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาดู
งาน/ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ทั้ง
ภายใน ประเทศและต่างประเทศ 

- มีข้าราชการ/บุคลากรในสังกัด
ศึ ก ษ า ต่ อ ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศตามความต้องการ
ขององค์กร 
 
 
 
 
- มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมดูงานกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศ/ภายนอก 

- ข้าราชการในสังกัดได้ศึกษาต่อ
ตามความต้องการขององค์กร
โดยกรสนับสนุนทุนของส่วน
ราชการจ้นสังกัด ,ทุนส่วนตัว
,จั งหวัด  CEO หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่น/องค์กร และรัฐวิสาหกิจ
ต่างๆ เช่น อบจ./ทต.,ธนาคาร,
บริษัท,ห้างร้านต่างๆในพ้ืนที่ 
- มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ
การรอรมดูงานกับหน่วยงาน
ภายนอก ในต่างประเทศ เช่น 
อั งกฤษ , แคนาดา  และกลุ่ ม
ประเทศเอเชีย (กลุ่มประเทศ
เ พ่ื อ บ้ า น เ พ่ื อ ศึ ก ษ า แ ล ะ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม) 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตาม
ความจ าเป็น (หลักสูตรกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัด
หน่วยงานต่างๆ (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 

- มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา  
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ 
การให้ความรู้ในลักษณะของการ
จัดหลักสูตรต่างๆ แก่ข้าราชการ
และบุคลากรในสังกัด จามความ
จ า เป็นและเป็นประโยชน์กับ
หน่วยงานโดยกรมส่งเสริมการ
ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น จั ด ท า เ ป็ น
หลักสูตรกลาง 
 
- มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให้
ความรู้ ในลักษณะของการจัด
หลักสูตรต่างๆ โดยจัดท าเป็น
หลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
สาธารณสุข ด้านการเกษตร การ
พัฒนาชุมชน ฯลฯ 

-  กรมส่ ง เสริมการปกครอง
ท้องถิ่ นจั ดท าหลักสูตรกลาง
เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนและ
บุคลากรในสังกัดส่วนราชการ/
หน่วยงานต่างๆ 
 
 
 
 
 
-ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท า
หลักสูตรเฉพาะด้านเพ่ือพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เป็นการเพ่ิม
และ พัฒนาศั ก ยภาพ ในกา ร
ปฏิบัติให้แก่บุคลากรในสังกัด 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning) 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และ
การพัฒนาก าลังคน 
 
3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัด 

- มีการท าแผนการจัดการความรู้
เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

- จัดให้มีคณะท างานจัดท าระบบ
การบริหารความรู้เพ่ือสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ปี 2561-2563 
 
 
 
 



-โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
พ้ืนที่ ทต.บ้านกอก 
 
 
 
-โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง ทต.บ้านกอก และองค์กร
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

-มีการท าโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใน
สังกัดพ้ืนที่ ทต.บ้านกอก 
 
 
 
-มีการจัดท าโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรภายนอก ทต.บ้านกอก 

-สนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ ทต.
บ้านกอก เป็นการแสวงหาความ
ร่ ว มมื อ ในการ พัฒนาบุ คล ากร
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
-จัดให้มีการจัดท าโครงการความ
ร่ ว ม มื อ ท า ง วิ ช า ก า ร ร ะ ห ว่ า ง
หน่วยงานและองค์กรภายนอก ทต.
บ้านกอก เพ่ือเป็นการแสดงความ
ร่วมมือและสร้ าง เครือข่ ายการ
พัฒนาบุคลากร 

 
กลยุทธ์ในการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลบ้านกอก  มีดังนี้ 
1.ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1.1 โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลัดสูตรต่าง ๆ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
1.2 โครงการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.3  โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน และการปฏิบัติงาน 
2.ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 
2.2  การประชาสัมพันธ์กิจกรรม เผยแพร่การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านกอก  ผ่านทางเว็ปไซต์เทศบาล 
 ทางโซเชี่ยลต่างๆ  เช่น เพจเฟซบุ๊ค  ไลน์ของ อปท.   
3.ด้านการพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
3.1 พัฒนาระบบการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้มีประสิทธิภาพ 
3.2  โครงการเพิ่มบรรยากาศในการท างาน และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน 
3.3  กิจกรรมยกย่องเชิดชูพนักงานดีเด่น ประจ าเดือนหรือประจ าปี 

 
4.ด้านการพัฒนาระบบคุณธรรมและจริยธรรม 
4.1 โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม 
4.2 โครงการคัดเลือกพนักงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
4.3  การจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
4.4  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กร 
 
 
 



5.ด้านการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
5.1  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเทศบาล ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
5.2  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร 
5.3  การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลต าบลบ้านกอก 
4.4  การสร้างสมดุลชีวิตในการปฏิบัติงาน 
 

  
การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลกรของเทศบาลต าบลบ้านกอก ได้มีการให้ความส าคัญแก่บุคลากร ทุกต าแหน่ง 
และทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
เทศบาลต าบลบ้านกอก เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการบริหารงานหรือปฏิบัติงานในต าแหน่งที่รับผิดชอบ                 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการและต าแหน่งต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลบ้านกอก ดังนี้ 

1.  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านกอก (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
สานักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย 
 พนักงานเทศบาล 
 ๒.  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
 ๓.  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 ๔.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 ๕.  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
 ๖.  เจ้าพนักงานการประปาช านาญงาน 
 ๗. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 ๘.  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 9  ผช.จพง.บันทึกข้อมูล 
 10. พนักงานขับรถยนต์ 
 พนักงานจ้างทั่วไป 
 11. นักการภารโรง  
 12. คนงานทั่วไป 
 13.  พนักงานดับเพลิง 
กองคลัง ประกอบด้วย 
 พนักงานเทศบาล 
 ๑4. ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น ) 
 15. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
 16. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 17.  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 18. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  



 19.  ผูช้่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
 20  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
กองช่าง ประกอบด้วย 
 พนักงานเทศบาล 
 2๑. ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น ) 
 22 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
 พนักงานจ้าง 
 2๓. ผู้ชว่ยนายช่างโยธา   
กองการศึกษาฯ ประกอบด้วย 
 พนักงานเทศบาล 
 24. ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ) 
 ๒5. นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 26. คร ูระดับ ค.ศ. 1 
 27  ครูผู้ดูแลเด็ก  ระดับ ครูผู้ช่วย 
 พนักงานจ้าง 
 28.  ผูช้่วยนักวิชาการศึกษา 
 29.  ผู้ดูแลเด็ก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๔ 
หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาบุคลากร 

หลักสูตรการพัฒนา 
 ๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
 ๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับการงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
 ๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
 ๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอันเป็นการรองรับการพัฒนาระบบคุณภาพของเทศบาลต าบลบ้าน
กอก ฝ่ายบริหารมีนโยบายที่ชัดเจนส าหรับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และจริงจังจึงได้ก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านกอก (๒๕๕๘-๒๕๖๐) ไว้ ดังนี้ 
 เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ( พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลรวมถึงตัวบุคคลใน
การจ้างเหมาบริการ ) จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อย ๑๒ วัน/คน/ปี 
 ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลระดับหัวหน้างาน) จะต้องได้รับการพัฒนา
อย่างน้อย ๑๔วัน/คน/ปี 
 ผู้บังคับบัญชาระดับสูง (คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ) จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อย ๑๕ วัน/คน/ปี 
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว เทศบาลต าบลบ้านกอก ได้จัดให้มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล คือ 
  -  การฝึกอบรม (Training Need) ในระดับต่าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. หลักสูตรฝึกอบรมส าหรับระดับบริหาร มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑.๑ หลักสูตร นักบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เวลาอบรม ๔ สัปดาห์ 
 ๑.๒ หลักสูตร เฉพาะต าแหน่ง ( นักบริหารงานทั่วไป , นักบริหารงานคลัง , นักบริหารงานช่างและ นัก
บริหารงานการศึกษา ) ใช้เวลาอบรม ๔ สัปดาห์ 
 ๑.๓ หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาเทคนิคหรือประสิทธิภาพการท างาน ใช้เวลาอบรม ๓ วัน 
 ๑.๔ หลักสูตร การด าเนินการเกี่ยวกับวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น ใช้เวลาอบรม ๔ วัน 
 ๑.๕ หลักสูตร เกี่ยวกับการปลูกจิตส านึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล  
ใช้เวลาอบรม ๒ วัน 
 ๑.๖ หลักสูตร ๕ ส และความปลอดภัย ใช้เวลาอบรม ๒ วัน 
 ๑.๗ หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น การบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

๒. หลักสูตรฝึกอบรมส าหรับระดับกลาง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๒.๑ หลักสูตร ๕ ส ใช้เวลาอบรม ๒ วัน 
 ๒.๒ หลักสูตร ศึกษาอบรมเฉพาะต าแหน่งพนักงานเทศบาล ใช้เวลาอบรม ๒-๔ สัปดาห์ 
 ๒.๓ หลักสูตร เพ่ือพัฒนาเทคนิคและประสิทธิภาพการท างานของหัวหน้างาน ใช้เวลาอบรม ๕ วัน 
 ๒.๔ หลักสูตร การด าเนินการเกี่ยวกับวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น ใช้เวลาอบรม ๔ วัน 
 ๒.๕ หลักสูตร เกี่ยวกับการปลูกจิตส านึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล  
ใช้เวลาอบรม ๒ วัน 
 ๒.๖ หลักสูตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร ใช้เวลาอบรม ๓-๕ วัน 



 ๒.๗ หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น ภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
๓. หลักสูตรฝึกอบรมระดับปฏิบัติการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๓.๑ หลักสูตร ๕ ส ใช้เวลาอบรม ๒ วัน 
 ๓.๒ หลักสูตร ความรู้ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ ใช้เวลาอบรม ๑-๓สัปดาห์  ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับความจ าเป็นของเทศบาล 
 ๓.๓ หลักสูตร เพ่ือพัฒนาเทคนิคและประสิทธิภาพการท างาน ใช้เวลาอบรม ๓-๕ วัน 
 ๓.๔ หลักสูตร การด าเนินการเกี่ยวกับวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น ใช้เวลาอบรม ๔ วัน 
 ๓.๕ หลักสูตร เกี่ยวกับการปลูกจิตส านึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล 
ใช้เวลาอบรม ๒ วัน 
 ๓.๖ หลักสูตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร ใช้เวลาอบรม ๓-๕ วัน 
 ๓.๗ หลักสูตร การใช้เครื่องใช้ส านักงานสมัยใหม่ / การบ ารุงรักษา ใช้เวลาอบรม ๕ วัน 
 ๓.๘ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การท างานเป็นทีม การส านึกดีต่อองค์กร 
วิธีการด าเนินการฝึกอบรม 
 ในการจัดการฝึกอบรมตามรายละเอียดที่กล่าวมานั้น จะใช้วิธีการใน ๔ ลักษณะ คือ 
 ๑) การฝึกอบรมโดยเทศบาลต าบลบ้านกอกด าเนินการเอง ( INHOUSE TRAINING) ซึ่งอาจใช้วิทยากรจาก
ภายในหรือภายนอก 
 ๒) การส่งบุคลากรของเทศบาลไปรับการฝึกอบรมจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือจากความร่วมมือ
ระหว่างกรม กับส่วนราชการอ่ืน  หรือหน่วยงานอื่น 
 ๓) การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (ON THE JOB TRAINING ) 
 ๔) การปฐมนิเทศ ( ORIENTATION ) ซึ่งก าหนดให้บุคลากรทุกคนของเทศบาลต้องได้รับการปฐมนิเทศก่อน
การปฏิบัติงาน ในเรื่องเก่ียวกับ ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล ผู้บริหาร ระเบียบวัฒนธรรมของราชการ ข้อปฏิบัติเรื่องความ
ปลอดภัย บทบาทหน้าที่ในต าแหน่งที่ต้องรับผิดชอบ การมาท างาน และสวัสดิการ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทท่ี ๕ 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเทศบาล 

 
 การด าเนินการตรวจสอบติดตามและประเมินผล คณะกรรมการพัฒนาบุคลกรของเทศบาลต าบลบ้านกอก ได้
ปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จ.อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลง
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โดยได้ก าหนดระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลการของ
เทศบาล ดังนี้ 
 ๑) ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการรายงานผลการพัฒนาพร้อมทั้งเผยแพร่
ความรู้ให้บุคคลากรในเทศบาลทราบ 
 ๒) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
การประเมินผลการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมทุกครั้งจะต้องมีการประเมินผล เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาท าการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้
มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. การให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมในกรณีเทศบาลจัดฝึกอบรมเองทุกครั้ง 
 ๒. การให้มีการบันทึกผลการฝึกอบรมทุกครั้งและน าข้อมูลไปใช้พิจารณาในการปรับต าแหน่ง 
หรือการปรับ เปลี่ยนต าแหน่งของบุคลากรของเทศบาล 
 ๓. ให้มีการรายงานและบันทึกผลที่ได้ในกรณีที่ได้มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ภายนอกองค์กร 
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