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เทศบาลตําบลโคกจาน
อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

คํานํา
การพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลโคกจาน คํานึงถึงการสร้างกําลังคนในการปฏิบัติราชการ
อย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้บุคคลากร
เทศบาลทุกตําแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะตําแหน่ง ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ
ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมสําหรับ
ตําแหน่ง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็นพนักงานเทศบาลที่ดีที่มีคุณธรรม โดยได้กําหนดหลักสูตร
พัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบเฉพาะตําแหน่งด้านการบริหารงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
คณะกรรมการจัดทํ าแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล ได้ใช้กรอบแนวทางการพัฒ นาบุคลากร
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2545 ดําเนินการรวมทั้ง ได้ให้ความสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากรด้านการเมือง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ตําแหน่งต่างๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เทศบาลตําบลโคกจาน

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ 1
หลักการและเหตุผล
ส่วนที่ 2
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
ส่วนที่ 3
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ส่วนที่ 4
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
ส่วนที่ 5
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
ผู้รับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนา
ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนา
ตารางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร
ส่วนที่ 6
การติดตามและประเมินผล
แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง
3. หลักสูตรการบริหาร
4. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน
5. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

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

หน้า
1
2
3
4
5
5
6
8
9
10
10
10
12
13
14

ส่วนที่ 1
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาล ลงวั น ที่ 20 ธั น วาคม 2545 หมวด 14 การ
บริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 288 - 326 กําหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้
ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยการพัฒ นา
พนักงานเทศบาลต้องดําเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่กําหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐาน
ในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หาก
เทศบาล มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจําเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้
กระทําได้ ทั้งนี้ เทศบาลที่จะดําเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กําหนด
เป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป
การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้
เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม และอาจกระทําได้โดยสํานักงานคณะกรรมการกลาง
พนั ก งานเทศบาล (ก.ท.จ.) สํ านั ก งานคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล (ก.ท.จ.) เทศบาลต้ น สั งกัด หรื อ
สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับ
ส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้
1.2 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2545 หมวด 14 การบริหารงาน
บุคคล ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 299 ให้เทศบาลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งนั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ต้องกําหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กําหนด โดยให้กําหนดเป็นแผนการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล ตามกรอบของแผนอัตรากําลังของเทศบาลนั้น
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตําบลโคกจาน จึงได้หาความจําเป็นในการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ ทั้งใน
ฐานะตัวบุคคล และฐานะตําแหน่งตามที่กําหนดในส่วนราชการตามแผนอัตรากําลังของเทศบาล ตลอดทั้ง
ความจําเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหาร และค้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลขึ้น

ส่วนที่ 2
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลได้เรียนรู้แบบแผนของ
ทางราชการ หลั ก และวิธีการปฏิ บั ติ ราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้ าที่ และแนวทางการปฏิ บั ติต นเป็ น
ข้าราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.ท.จ.กําหนด
เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาดํารงตําแหน่ง
ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน
เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล มีความสามารถในการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เป้าหมายการพัฒนา
พนักงานเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลเข้าใจแบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องลดปัญหาในการปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์
ของส่วนรวม
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น
เพื่อให้การประสานการทํางานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ
เพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล

ส่วนที่ 3
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2545 กําหนดให้ต้องพัฒนา 5
ด้าน ได้แก่
1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริ การประชาชน
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่ว มกับ บุ ค คลอื่ น ได้ อย่ างราบรื่ น และมีป ระสิ ท ธิภ าพ เช่น มนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์การทํ างาน การสื่ อสารและสื่ อ
ความหมายการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
5. ด้านศีลธรรมคุณ ธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒ นาคุณ ธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
ดังนั้น จึงให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย 1
หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับตําแหน่ง

ส่วนที่ 4
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
1. วิธีการพัฒนาบุคลากรเทศบาล
วิธีการพัฒ นาผู้บ ริ ห าร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลู กจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาลจะเป็นหน่วยดําเนินการเอง หรืออาจดําเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดําเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจําเป็นและเหมาะสม ดังนี้
1. การปฐมนิเทศ จะดําเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่
2. การฝึกอบรม อาจดําเนินการโดยเทศบาลเอง หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ศรีสะเกษ สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ ปกครอง
ท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น ตามความจําเป็นและเหมาะสม รวมทั้งเทศบาลจะสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้าง
3. การศึกษาดูงาน อาจดําเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดําเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดศรีสะเกษ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. การสอนงานให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมาย
งาน
6. การให้คําปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้คําปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม
7. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานเทศบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. ระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ตามตารางแนบท้าย

ส่วนที่ 5
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
1. งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
เทศบาลจะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่งปรากฏดังนี้
1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.2 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.4 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.5 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายการ รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตามหลักเกณฑ์การตั้ง
งบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนา
1. สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกจาน
2. บุคลากรผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่
(1) สํารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
(2) วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี
(3) เสนอแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีต่อคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
(4) แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
(5) แจ้งผลการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีให้นายกเทศมนตรี ทราบ
(6) จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี
(7) เสนอรายงานผลการดําเนินตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี และผลการประเมินและ
ติดตามผลเสนอคณะกรรมการ
ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
รายละเอียด
1. สํารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

- ผู้บริหาร
- หัวหน้าส่วนราชการ
- พนักงานทุกคน
- บุคลากร
2. วิเคราะห์ปัญหา และข้อมูลการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
- ผู้บริหาร
- คณะกรรมการ
- บุคลากร
- หัวหน้าส่วนราชการ
3. พิจารณาว่าบุคลากรของหน่วยงาน หรือส่วนราชการภายใน - ผู้บริหาร
จุดใดที่ต้องมีการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางาน - หัวหน้าส่วนราชการ
- บุคลากร
4. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี ต่อคณะกรรมการ/คณะ - ผู้บริหาร
บุคคลที่ได้รับมอบหมาย
- หัวหน้าส่วนราชการ
- บุคลากร
5. จัดส่งบุคคลไปอบรม และจัดทําเอกสารการฝึกอบรมที่ได้รับ - บุคลากร
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
6. แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะ
- หัวหน้าส่วนราชการ
บุคคลที่ได้รับมอบหมาย
- บุคลากร
7. จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
- บุคลากร
ประจําปี
8. ประเมินผล
- หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
- บุคลากร

การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลโคกจาน

วิเคราะห์ปัญหาให้ได้จาก
ประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจน
ปัญหาที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน

บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานและสำเร็จตามกำหนด
เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร
งานไม่สำเร็จตามกำหนด
พิจารณาเป็นรายบุคคลหรือระดับ
หน่วยงานในเทศบาล

พิจารณาความต้องการฝึกอบรม

สำรวจความต้องการเพิ่มเติมจาก
บุคลากรในหน่วยงาน

ขออนุมัติผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ
ประเมินความจำเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม
กำหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม
ส่งบุคลากรไป

จัดทำโครงการฝึกอบรม

กำหนดเนื้อหาของการฝึกอบรม

ดำเนินการฝึกอบรม

กำหนดวิธีการฝึกอบรม

รายงานผลการฝึกอบรม

ตารางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายการ
1. วิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาว่าบุคลากรของ
หน่วยงานที่สมควรจัดให้มีการ
ฝึกอบรม
3. ดําเนินการเสนอเรื่อง
ผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาสั่งการ
4. ประเมินความจําเป็นที่ต้องมี
การฝึกอบรม จัดลําดับความ
จําเป็น ก่อน – หลัง
5. จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรม
หรือจัดทําโครงการฝึกอบรมที่
ได้รับความเห็นชอบ
6. ดําเนินการฝึกอบรมตาม
โครงการที่วางแผนไว้
7. รายงานผลการดําเนินการ
ฝึกอบรมตามโครงการ
8. แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอ
แนะ
9. ประเมินผล

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

ควรดําเนินการหลังจากเสร็จการฝึกอบรม

ส่วนที่ 6
การติดตามและประเมินผล
1.การติดตามและประเมิณผล
1. กําหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมที่เทศบาลตําบลโคกจานดําเนินการเองจัดให้มี
การประเมิน ผลการปฏิบั ติงานทั้งก่อนและเสร็จสิ้ นการฝึกอบรมตลอดจนติดตามผลที่เกิดขึ้นภายหลั งการ
ฝึกอบรมรายงานให้นายกเทศมนตรีเพื่อทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนาความรู้และผลการปฏิบัติงานของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม
2. กําหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องทํารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน 7
วันทําการนับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี
3. ให้ ผู้บั งคับ บั ญชาทําหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1
4. นําข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกําหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสม
กับความต้องการต่อไป
5. ผู้บังคับบัญชานําผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตาม
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
6. ผลการตรวจประเมิ น มาตรฐานการปฏิ บั ติ ร าชการขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ประจําปี โดย core team ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

