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คำนำคำนำ  
 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2545  ส่วนที่  4  เรื่อง  การพัฒนาพนักงาน
เทศบาล  กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานเทศบาลที่  ก.ท.  กำหนด  โดยให้กำหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา 3 ปี 
ตามกรอบของแผนอัตรากำลังของพนักงานเทศบาลนั้น  

 เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด  เทศบาลตำบลนาขยาด ได้จัดทำ
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 -  ๒๕66 ซึ่งครอบคลุมถึงบุคลากร
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 โดยคำนึงถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่กฎหมายกำหนด  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการพัฒนางานในหน้าที่ เพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นของแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร คุณธรรมและจริยธรรม และการ
เสริมสร้างบุคลิกภาพ  

 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จึงเป็น
เครื่องมือในการนำทิศทางการพัฒนาบุคลากรภายใต้วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
พัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล ซึ่งผลของการวางแผน
พัฒนาดังกล่าวจะนำไปสู่การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างสูงสุดต่อไป  
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1. หลักการและเหตุผล  1 
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา                                 2 
 2.1 วิสัยทัศน ์  
 2.2 พันธกิจ 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  3 
 3.1 วัตถุประสงค์ 
 3.2 เป้าหมายการพัฒนา 
4. หลักสูตรการพัฒนา  3 
5. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา  4 
 5.1 วธิีการพัฒนา 
 5.2 ระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 
6. งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา  5 
7. การติดตามและประเมินผลการพัฒนา  5 
8. จำนวนบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 - ๒๕66  8 
9. รายละเอียดการพัฒนาพนักงานเทศบาล  9 
  - คำสั่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2166/๒๕60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   ติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   นครศรีธรรมราช ระยะ ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 - ๒๕63 ลงวันที่ 28 สงิหาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการพัฒนาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลพนักงานเทศบาล  

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕644  --  ๒๕6๒๕666  
 

11..    หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล    

  1.1 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2545  กำหนดให้เทศบาลจัดทำ
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  โดยให้กำหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา  3  ปี  
ตามกรอบของแผนอัตรากำลังของพนักงานเทศบาลนั้น  และแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย 
   (1) หลักการและเหตุผล 
   (2) เป้าหมายการพัฒนา 
   (3) หลักสูตรการพัฒนา 
   (4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 
   (5) งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 
   (6) การติดตามและประเมินผลการพัฒนา  
  1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  
มาตรา  11  ระบุ  ดังนี้ 
            “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนำมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกั ด ให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
      “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของ
ต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้อง
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่  จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ 
ต้ังแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนำมาปรับใช้กับการ
ปฏิบัติราชการตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กำหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนา
ความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
      ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามี
ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือการนำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
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   จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลนาขยาด  จึงได้จัดทำแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 - ๒๕66 ขึ้น เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการพัฒนางานในหน้าที่ เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
จำเป็นของแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร คุณธรรมและจริยธรรม และการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ทั้งนี้ ให้
รวมถึงการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนา
ขยาดด้วย 

22..  วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ พันธกิจพันธกิจ  และยุทธศาสตร์การพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  2.1 วิสัยทัศน์ 
   “พัฒนาบุคลากรไปสู่ความเป็นมาตรฐาน  เพื่อองค์กรแห่งความเป็นเลิศ” 

2.2 พันธกิจ 
2.2.1  พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ   

         เป้าประสงค์  บุคลากรของเทศบาลตำบลนาขยาดมีขีดความสามารถและสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานอย่างสูงสุด 
         ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ิมข้ึน 
         ยุทธศาสตร์  ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะและพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลนาขยาด 
ตามสายงานที่มีในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลตำบลนาขยาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 - ๒๕66 
             กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  

1. กำหนดหลักสูตรฝึกอบรม/โครงการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ได้มาตรฐาน 
2. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ที่จำเป็นและเหมาะสม 
3. พัฒนาบุคลากรอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ตามสายงานที่มีในแผนอัตรากำลัง          

๓ ปี ของเทศบาลตำบลนาขยาด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 
       ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1. ระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
2. ร้อยละของผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสายงานที่มีในแผนอัตรากำลัง  ๓ ปี ของ

เทศบาลตำบลนาขยาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 - ๒๕66 
   2.2.2 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
    เป้าประสงค์ บุคลากรของเทศบาลตำบลนาขยาด มีค่านิยมขององค์กรร่วมกัน 
    ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลนาขยาด ที่มีต่อบุคคลภายนอก 
    ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้กับบุคลากรเทศบาล
ตำบลนาขยาด 
    กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
    1. กำหนดหลักสูตรฝึกอบรม/โครงการพัฒนาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม            
และหลักธรรมาภิบาลให้กับบุคลากรในทุกระดับ 
    2. สร้างค่านิยมองค์กรให้กับบุคลากรในสังกัดเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่วัฒนธรรม ขององค์กร 
    ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
    1. ระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
    2. ร้อยละของบุคลากรที่ยึดถือและปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 
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   2.2.3  เสริมสร้างบุคลิกภาพและคุณสมบัติในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทุกระดับ 
    เป้าประสงค์ บุคลากรของเทศบาลตำบลนาขยาด มีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
    ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ผลสำเร็จของงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร    แต่ละคน 
    ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีและมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติร่วมกับผู้อ่ืน
ให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลนาขยาด 
    กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
    1. กำหนดหลักสูตรฝึกอบรม/โครงการพัฒนาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์
ในการปฏิบัติร่วมกับผู้อ่ืนให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลนาขยาด     
    2. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาลตำบลนาขยาด ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน  
    ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
    1. ระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
    2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

33..  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  
  3.1 วัตถุประสงค์ 
   3.1.1 เพ่ือให้เทศบาล มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา 
   3.1.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลนาขยาดให้มีประสิทธิภาพใน 5 ด้าน ดังนี้ 
    (1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ เป็นต้น 
    (2) ด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ที่จำเป็นประจำ
สายงาน ทักษะที่จำเป็นประจำสายงาน และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
    (3) ด้านการบริหาร ได้แก่ การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง การเป็นผู้นำ การพัฒนาคน 
การคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น 
    (4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์ การทำงาน การสื่อสาร
และสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
    (5) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม      
ในการปฏิบัติงาน การสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน   
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
   3.1.3 เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลนาขยาด 
  3.2 เป้าหมายการพัฒนา 
       พนักงานเทศบาลตำบลนาขยาด พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาขยาด  ต้องได้รับการพัฒนาตามสายงานที่มีในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของ
เทศบาลตำบลนาขยาด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕66 ภายในรอบระยะเวลา 3 ปี ของแผนการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลนาขยาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4-2๕66 
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44..  หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา  
  สำหรับหลักสูตรในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา  
ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาขยาด จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร 
หรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
 
   4.1 หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
   4.2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในวิธีการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน ความสนใจ ใฝ่รู้ มีการพัฒนาหาความรู้ใหม่  ๆ เพ่ือนำมา  
พัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม และทันสมัย ต่อการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน 
   4.3 หลักสูตรความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ที่จำเป็นประจำ  
สายงาน ทักษะที่จำเป็นประจำสายงาน และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
   4.4 หลักสูตรด้านการบริหาร ได้แก่ การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง การเป็นผู้นำ การพัฒนา
คน การคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น 
   4.5 หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน การสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
   4.6 หลักสูตรการเสริมสร้างบุคลิกภาพและคุณสมบัติในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การช่วยเสริม
บุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น      
มนุษยสัมพันธ์การทำงาน การสื่อสารและสื่อความหมาย 
   4.7 หลักสูตรการศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ได้แก่ การเพ่ิมพูนความรู้ ด้วยการเรียนหรือการ
วิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
   4.8 หลักสูตรการเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับเขตการค้าเสรีอาเซียน เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้เพิ่มขึ้นเก่ียวกับเขตการค้าเสรีอาเซียน 
   4.9 หลักสูตรการดูงานเพ่ิมเติมในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ การเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการ     
ดูงานในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเป็นการนำความรู้หรือแนวคิดมาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร 

55..  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนาวิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา  
  5.๑ วิธีการพัฒนา 
   5.1.1 เทศบาลตำบลนาขยาด อาจเป็นผู้ดำเนินการเองหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ซึ่งในแต่
ละครั้งที่ดำเนินการอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็น   ความ
เหมาะสม หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ สื่อการฝึกอบรม วิทยากร ระยะเวลา และการกำหนด
กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรม โดยกำหนดวิธีการพัฒนาออกเป็นดังนี้ 
    (1) วิธีการปฐมนิเทศ 
    (2) วิธีการมอบหมายงาน หรือการสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    (3) วิธีการสอนงาน การให้คำปรึกษา การเรียนรู้ร่วมกัน หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  
    (4) วิธีการฝึกอบรม 
    (5)  วิธีการศึกษา หรือดูงาน 
    (6) วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา 
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   5.1.2 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่ในการรับผิดชอบควบคุม ดูแล และพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  5.2 ระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา 
   เทศบาลตำบลนาขยาด ได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลนาขยาด  
พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาขยาด  ออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
   แบบที่ 1 แบบระยะสั้น ระยะเวลาดำเนินการพัฒนาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความจำเป็น
และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา งบประมาณ และหลักสูตรการพัฒนาแต่
ละหลักสูตร เป็นต้น 
   แบบที่ 2 แบบระยะยาว ระยะเวลาดำเนินการพัฒนาเป็นไปตามรอบแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลตำบลนาขยาด ระยะ 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

6. งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา6. งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา  
  งบประมาณในการดำเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลนาขยาด  ดังนี้ 
  6.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน   810,000 บาท 
  6.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,110,000 บาท 
  6.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,110,000 บาท 
  ทั้งนี้ สำหรับงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล  โดยละเอียดขึ้นอยู่กับรายจ่ายหลักสูตรการ
พัฒนาในแต่ละหลักสูตรรวมถึงวิธีการ ระยะเวลา สื่อการฝึกอบรม วิทยากร และกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการพัฒนา 

77..  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาการติดตามและประเมินผลการพัฒนา  
  7.๑ การติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลนาขยาด แบ่งได้ดังนี้ 
   7.1.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ  เทศบาลตำบลนาขยาด กำหนดให้มีการ
ดำเนินการติดตามประเมินผลความสำเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยในแต่ละ
ปีงบประมาณพนักงานเทศบาลตำบลนาขยาด ที่มีอยู่ในแผนอัตรากำลังของเทศบาลตำบลนาขยาด จะต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย ๑ หลักสูตรต่อปี  
   7.1.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลตำบลนาขยาด กำหนดให้ในเบื้องต้น
ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่ประเมินผล ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ ของพนักงานเทศบาลตำบลนา
ขยาด ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 
  7.2 เทศบาลตำบลนาขยาด กำหนดให้มีกระบวนการในการติดตาม และประเมินผล โดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ประกอบด้วย 
    ๑. ปลัดเทศบาลตำบลนาขยาด เป็นประธานกรรมการ 
    2. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ 
    3. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                                เป็นกรรมการและเลขานุการ 
    4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   7.2.1  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา มีดังนี้ 
    1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมของพนักงานเทศบาล  
พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง แต่ละคนของเทศบาลตำบลนาขยาด 
    2. วิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรม  
ของพนักงานเทศบาลตำบลนาขยาดแต่ละคน ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในเทศบาลตำบลนาขยาด 
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    3. พิจารณาปัญหาและความต้องการที่จะต้องให้มีการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลนาขยาด 
พร้อมทั้งสำรวจความต้องการในการพัฒนาเพ่ิมเติม 
    4. ประเมินความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลนาขยาด พร้อมทั้ง
จัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง โดยคำนึงถึงความจำเป็น ความเหมาะสม  ของกลุ่มเป้าหมาย วิธีการ 
หลักสูตร ระยะเวลา และงบประมาณในการพัฒนา 
    5.  เสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด เพ่ือพิจารณา สั่งการ เช่น การ
จัดฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาเพ่ิมเติม หรือการแต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินการช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ เป็นต้น  
    6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลนาขยาด  ทั้งก่อน
และหลังผ่านการพัฒนา และตลอดจนติดตามผลที่เกิดข้ึนภายหลังการพัฒนา  
    7. สรุปและรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลตำบลนาขยาด ทั้งก่อนและหลังการพัฒนา และผลที่เกิดขึ้นภายหลังการพัฒนา ให้นายกเทศมนตรี
ตำบลนาขยาด  อย่างน้อยปีงบประมาณละ 2 ครั้ง 
    ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
   7.2.2  กระบวนการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ประกอบด้วย 
    1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมของพนักงานเทศบาลแต่ละคน 
    2. วิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการติดตามและประเมินผลตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในเทศบาล 
    3. พิจารณาปัญหาและความต้องการที่จะต้องให้มีการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลนาขยาด  
พร้อมทั้งสำรวจความต้องการในการพัฒนาเพ่ิมเติม 
    4. ประเมินความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลนาขยาด และ
จัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง 
    5. ดำเนินการความเห็นต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด  เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
    6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลนาขยาด ทั้งก่อน
และหลังผ่านการพัฒนา และตลอดจนติดตามผลที่เกิดข้ึนภายหลังการพัฒนา                        
7. สรุปและรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลนาขยาด ทั้ง
ก่อนและหลังการพัฒนา และผลที่เกิดขึ้นภายหลังการพัฒนา ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาดทราบ อย่าง
น้อยปีงบประมาณละ 2 ครั้ง 
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1.ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและพฤติกรรมของ
พนักงานเทศบาล  พนักงาน
งานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจา้งแต่ละคน
ของเทศบาลตำบลนาขยาด 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนกังานจ้าง ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน และสำเร็จตามที่กำหนดไว ้
 

เกิดการสูญเสีย และสิ้นเปลืองทรัพยากรในด้านต่างๆ 
 

เมื่องานค่ังค้าง และสะดุด ณ จุดต่างๆ 
 

3.พิจารณาปัญหาและความต้องการทีจ่ะต้อง
ให้มีการพัฒนาพนกังาน ลกูจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง พร้อมทั้งสำรวจความต้องการใน
การพัฒนาพนกังานเทศบาล เพิ่มเติม 

พิจารณาวา่ ณ จุดใดของเทศบาล ที่สมควรต้องจัดให้มี
การพัฒนา เพือ่เพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน 

สำรวจความตอ้งการของพนกังานเทศบาล ลูกจ้างประจำ 
และพนกังานจ้าง ของเทศบาล ในการพัฒนาเพิ่มเติม 

4.ประเมินความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง และจัดลำดับความสำคัญ
ก่อนหลัง   

จัดส่งข้าราชการไปพัฒนากับองค์กร 
หรือหน่วยงานอื่น 

จัดทำโครงการพัฒนา 
ดำเนินการโดย 
เทศบาลตำบลนาขยาด 

กำหนดเป้าหมายของการพัฒนา 

กำหนดเรื่องและเนื้อหาที่จะทำการพัฒนา 

กำหนดวธิี และสื่อที่จะใช้ในการพัฒนา 

กำหนดวัน เวลา สถานที ่และงบประมาณ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

ดำเนินการส่งพนักงาน
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง ไปพัฒนา
กับหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก 

ดำเนนิการพัฒนา 
โดย ทต.นาขยาด 

ติดต่อประสานงาน 
ประธานฯ วิทยากร 
และผู้ที่จะเข้ารับการ
พัฒนา และสถานที ่

สรุปและรวบรวม
เอกสารและหลกัฐาน 
เพื่อใช้ในการเบิกจ่าย 

จัดเตรียมเอกสาร 
วัสดอุุปกรณ์ และ
สถานที่ 6.ติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจา้ง          
ทั้งก่อนและหลังผ่านการพัฒนา 
และตลอดจนติดตามผลที่เกิดขึ้น
ภายหลังการพัฒนา 

แผนผังแสดงกระบวนการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

2.วิเคราะห์ปัญหาที่ได้จาก 
การติดตามและประเมินผล 
ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในเทศบาลตำบลนาขยาด 

 

5.ดำเนินการเสนอ  
เร่ืองต่อนายกเทศมนตรี
ตำบลนาขยาด  เพื่อ
พิจารณาสั่งการ 

7.สรุปและรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้างทั้งก่อนและหลังการพัฒนา และผลที่เกิดขึ้นภายหลังการพัฒนา ให้
นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาดทราบ อยา่งน้อยปีงบประมาณละ 2 ครั้ง 
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88..  จำนวนจำนวนบุคลากรตามแผนอัตรากำลังบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง  ๓ ปี ๓ ปี ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6644  --  ๒๕6๒๕666    

  8.1 จำนวนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  

ลำดับ
ที ่

ประเภท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 

1 พนักงานเทศบาล 25 25 25  
2 พนักงานครูเทศบาล 4 4 4  
3 ลูกจ้างประจำ 1 - -  
4 พนักงานจ้าง 30 30 30  

รวม 60 59 59  

  8.2 จำนวนพนักงานเทศบาลตามสายงาน  

ส่วนราชการ 

กรอบอัตราตำแหน่งท่ี 

หมายเหตุ 
คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง 
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

2564 2565 2566 
1 นักบริหารงานท้องถิ่น 1 1 1  
2 นักบริหารงานท่ัวไป 1 1 1  

3 นักบริหารงานการคลัง 1 1 1  

4 นักบริหารงานช่าง 1 1 1  
5 นักบริหารงานการศึกษา 1 1 1  
6 นักทรัพยากรบุคคล   1 1 1  
7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   1 1 1  
8 นิติกร   1 1 1  
9 นักพัฒนาชุมชน   1 1 1  

10 นักวิชาการสาธารณสุข    1 1 1  
11 เจ้าพนักงานธุรการ  6 6 6  
12 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1 1 1  
13 นักวิชาการเงินและบญัชี   1 1 1  
14 นักวิชาการจัดเก็บรายได้   1 1 1  
15 นักวิชาการพัสดุ   1 1 1  
16 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 1 1  
17 วิศวกรโยธา  1 1 1  
18 นายช่างโยธา 1 1 1  
19 เจ้าพนักงานประปา 1 1 1  
20 นักวิชาการศึกษา   1 1 1  
21 คร ู 4 4 4  

รวม 29 29 29  
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มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 

1. มีการมอบรางวัลพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างดีเด่นเป็นประจำทุกปี  โดยมีประกาศเกียรติคุณ
และเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ท่ัวไป  ดังนี้ 
1.1 ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติราชการ 
1.2 มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน  ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
1.3 การรักษาวินัย  ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต  ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
1.4 การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

2.  จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
3. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทำงานร่วมกัน  เช่น  การจัด

กิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
มาตรการดำเนินการทางวินัย 

1.  มอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอปลัดเทศบาล  และนายกเทศมนตรีทราบ 

2. มีมาตรการการรักษาวินัย  โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ 3  ครั้ง  
ยกเว้นการกระทำผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก  คือ 
 2.1  การดื่มสุรา  การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ 
 2.2  การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมาย
หรือระเบียบกำหนด 
 2.3  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือเทศบาล 
 2.4  การทะเลาะวิวาทกันเอง 

บทสรุป 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล สามารถปรับเปลี่ยน  แก้ไข  เพ่ิมเติม
ให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  ตลอดจนแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบาง
ตำแหน่งที่จำเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า  และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจำเป็น  อาจต้องทำการยุบ  
หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่น
ใหม้ากที่สุด  บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ  





 
9. รายละเอียดแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564– 2566 

1. ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  สร้างทักษะและพัฒนาบุคลากร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2564 

(บาท) 
2565
(บาท) 

2566 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากร บุคลากรกองการศึกษา 
30,000 30,000 30,000 

เพื่อเพ่ิมทักษะและความรู้ให้แก่
ผู้ดูแลเด็ก 

กองการศึกษา 

2 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม พนักงาน 
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

เพื่อพัฒนาความรู้และการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 

พนักงานเทศบาลใน 
ตำแหน่ง และผู้บริหาร 
ทุกคน 

100,000 100,000 100,000 
มีความรู้และวสิัยทัศน์ในการ
ทำงานเพิ่มมากขึ้น ทุกส่วนราชการ 

3 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม ผู้บริหาร 
(จัดโดยหน่วยงานนอก) 

เพื่อพัฒนาความรู้และวิสัยทัศน์ในการ
ทำงานของผู้บริหาร 

พนักงาน/ลูกจ้างในระดับ
ปฏิบัติการทุกคน 100,000 100,000 100,000 

มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วนราชการ 

4 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร
เพื่อพัฒนาศักยภาพและการมสี่วนร่วม
ในการจัดทำงบประมาณของ         
ทต.นาขยาด 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและการมสี่วนร่วม
ในการจัดทำงบประมาณของ            
ทต.นาขยาด 

บุคลากรที่เกีย่วข้องในการ
จัดทำงบประมาณของ   
ทต.นาขยาด 

30,000 30,000 30,000 

มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วนราชการ 

 

5 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม/ พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง                  
(จัดโดยหน่วยงานนอก) 

เพื่อพัฒนาความรู้และการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 

พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง
ในระดับปฏิบัติการทุกคน  200,000 200,000 200,000 

มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วนราชการ 

6 
 
 

โครงการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฐมวัย 
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการบรหิารจดั 
การศึกษา 

พนักงาน/ลูกจ้างในระดับ
ปฏิบัติการทุกคน 
 200,000 200,000 200,000 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะและ
ประสบการณ์ในการจัดการดา้น
การศึกษา 

 

 
 

กองการศึกษา 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในสังกัด ทต.นาขยาด 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและทักษะและ
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง/ 
พนักงานจ้าของ ทต.นาขยาด 

50,000 50,000 50,000 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
และประสบการณ์ต่างๆ และ
สามารถนำมาพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
สำนักปลดั 



 

2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลให้กับบุคลากร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2564 

(บาท) 
2565
(บาท) 

2566 
(บาท) 

1 โครงการอบรมการนำมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจรยิธรรมไปสู่การ
ปฏิบัติราชการ 

เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการ 

พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง/ 
พนักงานจ้างของ           
ทต.นาขยาด 

100,000 100,000 100,000 

บุ ค ล าก รมี คุ ณ ธ ร รม แ ล ะ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชนและดำเนิน
ชีวิตได้อย่างปกติสุข 

สำนักปลดั 

 

3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีและมนุษยสัมพันธ์ในการปฏบิัติร่วมกับผู้อื่นให้กับบุคลากร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(รายละเอียดโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2564 

(บาท) 
2565
(บาท) 

2566 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารจัดการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
พร้อมศึกษาดูงาน 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่ของ
เทศบาลแนวนโยบายของผู้บรหิารใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง/ 
พนักงานจ้างของ           
ทต.นาขยาด 

- 300,000 300,000 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
และปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน 

สำนักปลดั 

 
 

หมายเหตุ   บางโครงการหรือบางหลักสูตรอาจบูรณาการจดัทำร่วมกันได้ในแตล่ะส่วนราชการ เช่น โครงการอบรมหรือโครงการศึกษาดูงานเป็นต้น 
 

 


