
 

แผนแผนพัฒนาบุคลากรพัฒนาบุคลากร  

และและยุทธศาสตรการยุทธศาสตรการพัฒนาพัฒนาบุบุคลากรคลากร  

เทศบาลตําบลทายางเทศบาลตําบลทายาง  

(พ.ศ. (พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖44  ––  ๒๕๒๕๖๖66))  
  

  ตําบลทายาง ตําบลทายาง   อําเภอทายางอําเภอทายาง  
จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี  

  



สวนท่ี ๑  
 

หลักการและเหตุผล 
 

๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
 

๑.๑. ภาวะการณเปลี่ยนแปลง 

  ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ   และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม  ผูนําหรือผูบริหารองคการตาง ๆ  ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตาง ๆ  
โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ   การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทํางาน    เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม ๆ  และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ  มาพัฒนาองคการ  ซ่ึงนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรูภายในองคการ  เพ่ือใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรู  ท่ีมีอยูภายในองคการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม 
 

๑.๒ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑  
ระบุ ดังนี้   “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สมํ่าเสมอ   โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพ่ือนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง    รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ   รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ   สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด   ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน  ท้ังนี้   เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์” 
 

 “ ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอ      
แกการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศท่ีมี
ผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง    ซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม   จากการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว    ตั้งแตอดีตจนตอเนื่อง
ถึงปจจุบัน   เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   จึงกําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได

อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของขาราชการ   เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู  ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา   มีความ  
สามารถในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน 
เพ่ือการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 

 
 
 
 
 



 ๒ 
 

๒. สภาพปญหา  และการพัฒนาบุคลากร 
 

  เนื่องจากปจจุบันเทศบาลตําบลทายาง  มีพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางใน
สวนราชการ  กอง  ฝาย  ท่ีปฏิบัติงานแตกตางกันไป  โดยมีรายละเอียด  ความจําเปน  และปริมาณงานท่ีมาก
พอสมควร  โดยสถานการณท่ีเปนปญหาตอผลสําเร็จของงาน  ซ่ึงอาจแกไขไดดวยการฝกอบรม นั่นคือ สาเหตุของ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น เกิดจากการขาดความรู ความเขาใจ ทักษะ และทัศนคติท่ีเหมาะสม  ประกอบกับระเบียบขอ
กฎหมายท่ีมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมกับการปฎิบัติงานในยุคปจจุบัน 
 
  จากความหมายของความจําเปนในการฝกอบรมดังกลาว  แสดงใหเห็นสภาพการณท่ีเปนปญหา   
ซ่ึงไดเกิดข้ึนในหนวยงานนั้น   อาจมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุดวยกัน   และมีเพียงบางสาเหตุเทานั้นท่ีสามารถ
แกไขดวยการฝกอบรม สวนสาเหตุอ่ืนๆ อาจจําเปนตองแกไขดวยวิธีการอ่ืน ๆ และการฝกอบรมอาจเปนเพียง
สวนประกอบหนึ่งในการแกปญหาเทานั้น 
 
  จึงเปนหนาท่ีของผูรับผิดชอบดําเนินการฝกอบรม   ท่ีจะทําการสํารวจและวิเคราะหเพ่ือแยกแยะ
คนหาปญหา  ซ่ึงมีสาเหตุท่ีแทจริง มาจากการขาดความรู ความเขาใจ ทักษะ และทัศนคติ ในดานใด  ซ่ึงก็คือการ
คนหาความจําเปนในการฝกอบรม  และการหาความจําเปนในการฝกอบรม จึงหมายถึง การคนหาสภาวะท่ีมี
ปญหาเก่ียวกับงานหรือบุคคลในองคการ  ซ่ึงสามารถแกไข ไดดวยการฝกอบรม  เพ่ือจะชวยทําใหหนวยงานหรือ
องคการสามารถดําเนินงานไปสูจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคไดดีเพ่ิมข้ึน 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  
  การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล   มีเปาหมายคือ  เพ่ือ  
สรางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรและพันธกิจของเทศบาลตําบล   
ทายาง และสามารถตอบสนองตอสภาพแวดลอมท่ีหลากหลายและซับซอนได ซ่ึงประกอบดวย ๖ กลยุทธ ดังนี้  
กลยุทธ ๑.๑ วางแผนกําลังคนของเทศบาลตําบลทายาง  
กลยุทธ ๑.๒ พัฒนาระบบการจางงานใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีหลากหลาย  
กลยุทธ ๑.๓ พัฒนาระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก  
กลยุทธ ๑.๔ พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
กลยุทธ ๑.๕ รักษาผูมีความรูความสามารถไวในองคการ  
กลยุทธ ๑.๖ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลทายาง  
 
ยุทธศาสตรท่ี ๒  
  การพัฒนาขีดสมรรถนะทรัพยากรบุคคลสูความเปนเลิศ  มีเปาหมายคือ  เพ่ือสงเสริมให
ทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลทายางทุกระดับมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ  เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดวย ๒ กลยุทธ ดังนี้  
กลยุทธ ๒.๑ พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือสรางความพรอมท้ังในปจจุบันและอนาคต  
กลยุทธ ๒.๒ การวางระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลทายาง  
 
 
 
 



 ๓ 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  
  การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล มีเปาหมายคือ เพ่ือใหทรัพยากรบุคคลของ 
เทศบาลตําบลทายางไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหเห็นถึงความสําคัญในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติ
ปฏิบัติ ตามแนวทางท่ีดี ซ่ึงประกอบดวย ๓ กลยุทธ ดังนี้  
กลยุทธ ๓.๑ พัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลทายางทุกระดับใหยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม ของ
องคกร กลยุทธ ๓.๒ ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีกระบวนการท่ีเอ้ือตอการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  
กลยุทธ ๓.๓ สรางวัฒนธรรมองคกรท่ีเหมาะสมกับเทศบาลตําบลทายาง  
 
ยุทธศาสตรท่ี ๔  
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life)  มีเปาหมายคือ  เพ่ือเสริมสรางให 
ทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลทายางมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน  ซ่ึงประกอบดวย  ๔  กลยุทธ  ดังนี้  
กลยุทธ ๔.๑ พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  
กลยุทธ ๔.๒ สรางเสริมสุขภาพ สัมพันธภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ือความสมดุลในชีวิต  
กลยุทธ ๔.๓ พัฒนาระบบสวัสดิการท่ีดีและเหมาะสมเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานท่ีดี  
กลยุทธ ๔.๔ สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ยุทธศาสตรท่ี ๕  
  การสรางความเขมแข็งดานการบริหารทรัพยากรบุคคล มีเปาหมายคือ เพ่ือเสริมสรางความรู 
และ กระจายความรับผิดชอบใหแกผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงประกอบดวย ๒ กล
ยุทธ ดังนี้ กลยุทธ ๕.๑ เสริมสรางความรูเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกทรัพยากรบุคคลทุกระดับ  
กลยุทธ ๕.๒ สรางกลไกสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ แผนยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลทายาง (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) มีเปาประสงคโดยรวมซ่ึงเปนผลลัพธสุดทายท่ีพึง
ประสงคของการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลทายาง ประกอบดวย ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้  
๑) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลทายางใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
๒) เพ่ือเสริมสรางทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลทายางใหมีศักยภาพสูง คุณภาพชีวิตท่ีดีและสรางความ 
ภาคภูมิใจในองคกร  
๓) เพ่ือสงเสริมใหทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลทายางมีคุณธรรม จริยธรรม แผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาวจะ
เปนเครื่องมือสําคัญตอผูบริหารสําหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตําบลทายางอยางมีทิศทาง 
สามารถกระจายภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมุงสูเปาหมายเดียวกัน ตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนว
ใหม สรางเครือขายการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางท่ัวถึงท้ังองคกร รวมท้ังชวย ใหการกําหนดกลยุทธ แผนงาน 
โครงการระดับหนวยงานเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณ และการกําหนดระยะเวลาความ สําเร็จมีความชัดเจน ซ่ึง
เทศบาลตําบลทายางจะติดตามการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาว เพ่ือวิเคราะห ทิศทางและบริบท
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง และประเมินผลความสําเร็จของ แผนยุทธศาสตรการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลทายาง พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖3 ในข้ันตอไป ท้ังนี้ แผนยุทธศาสตรการ
บริหารทรัพยากรบุคคลฉบับนี้จะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด ไวไดนั้น ตองไดรับความรวมมือจาก
ผูบริหารของเทศบาลตําบลทายาง พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางของเทศบาลตําบลทายาง
ทุกทาน  เพ่ือสรรสราง  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  กรอบวิธีการปฏิบัติงานหรือการดําเนินชีวิตแบบเดิมๆ สูการ
ปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตใหมท่ีดีข้ึนตอไป 
 
 



 ๔ 
 

สวนท่ี ๒   

วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 
 

๒.๑ วัตถุประสงคการพัฒนา 

๑. เพ่ือนําความรูท่ีมีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับเทศบาลตําบลทายาง 
๒. เพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน   เนนสรางกระบวนการคิด  และการพัฒนาตนเองให      
    เกิดข้ึนกับบุคลากรของเทศบาลตําบลทายาง 
๓. เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลตําบลทายางปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 
4.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ินใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

                           ๔.๑  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
                           ๔.๒  ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 
                           ๔.๓  ดานการบริหาร 
                           ๔.๔  ดานคุณสมบัติสวนตัว 
                           ๔.๕  ดานศีลธรรมคุณธรรม 
 

๒.๒ เปาหมายของการพัฒนา 

 ๑.  การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  คณะผูบริหาร 
๒. การพัฒนาสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 ๓. การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน พนักงานเทศบาล 
 ๔.  การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  ลูกจางประจํา 
 ๕. การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  พนักงานจาง 
 ๖. การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  ในการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 

  สวนท่ี ๓   

หลักสูตรการพัฒนา 
 
 

หลักสูตรในการพัฒนา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 

๑.  หลักสูตรนายกเทศมนตรี 

๒. หลักสูตรรองนายกเทศมนตรี 

๓. หลักสูตรเลขานุการนายกเทศมนตรี 

๔. หลักสูตรประธานสภาเทศบาล 

๕. หลักสูตรรองประธานสภาเทศบาล 

๖. หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล 

๗. หลักสูตรนักบริหารงานทองถ่ิน 

๘. หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป 

๙. หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ 

๑๐. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 

๑๑. หลักสูตรนักจัดการงานทะเบียนฯ 

๑๒. หลักสูตรเจาพนักงานทะเบียน 

๑๓. หลักสูตรเจาพนักงานปองกันฯ 

๑๔. หลักสูตรนักจัดการงานเทศกิจ 

๑๕. หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง 

๑๖. หลักสูตรเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

๑๗. หลกัสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 

๑๘. หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ 

๑๙. หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได 

๒๐. หลักสูตรเจาพนักงานพัสดุ 

๒๑. หลักสูตรนักจัดการงานท่ัวไป 

๒๒. หลักสูตรเจาพนักงานการเงินและบัญชี 

๒๓. หลักสูตรนักบริหารงานชาง 

๒๔. หลักสูตรนักวิชาการสุขาภิบาล 

๒๕. หลักสูตรนายชางโยธา 

๒๖. หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข 

๒๗. หลักสูตรสัตวแพทย 

 

 

 

 



 ๖ 

 

 
 

๒๘. หลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ 

๒๙. หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๓๐. หลักสูตรนิติกร 

๓๑. หลักสูตรนักประชาสัมพันธ 

๓๒. หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา 

๓๓. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 

๓๔. หลักสูตรนักสันทนาการ 

๓๕. หลักสูตรเจาพนักงานประปา 

๓๖. หลักสูตรนายชางเครื่องกล 

๓๗. หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

๓๘. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 

๓๙. หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          ส่วนที่ 4 
 
4.  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการ 

  วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาลและบุคลากร   ของเทศบาลต าบลท่ายาง   ก าหนดวิธีการพัฒนา ตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสมในการด าเนินการ    โดยใช้วิธีดังนี้ 

1.  วธิีการด าเนินการ 
   1.1  การปฐมนิเทศ 
   1.2  การฝึกอบรม 
   1.3  การศึกษาหรือดูงาน 
   1.4  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจ าเดือนของเทศบาล  
ในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
   1.5  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 
  2.  แนวทางการด าเนินการ 
  การด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล   พนักงานครู   ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลท่ายาง    นอกจากมีวิธีการด าเนินการตามข้อ 1  แล้ว  แนวทางในการด าเนินการได้ก าหนดแนวทาง              
การด าเนินการไว้  3  แนวทาง   ดังนี้ 
   2.1  เทศบาลด าเนินการเอง 
   2.2  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เป็นผู้ด าเนินการโดย
เทศบาลจัดส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรม 
   2.3  ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา  พนักงาน
เทศบาลของเทศบาลต าบลท่ายางเป็นผู้ด าเนินการ 
  3.  ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
   3.1  ปีงบประมาณ  2564  ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2563 ถึงวันที่  30  กันยายน  2564 
   3.2     ปีงบประมาณ  2565   ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2564   ถึงวันที่  30  กันยายน  2565 
   3.2      ปีงบประมาณ  2566    ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2565  ถึงวันที่  30   กันยายน  2566 
  4.  โครงการตามแผนพัฒนา  พัฒนางานเทศบาล 
  เทศบาลต าบลท่ายาง   จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุม  ตามหลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการ  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง  หลักสูตรด้านการบริหาร  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ตามโครงการต่างๆ  ในส่วนที่ 5 
 
 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ ป ๒๕๖4 ป ๒๕๖5 ป ๒๕๖6 เทศบาล

(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) ดําเนินการเอง

๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนายกเทศมนตรี  หรือ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนายก - นายกเทศมนตรี ๑ ๑ ๑

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ นายกเทศมนตรี  ใหมี  ทักษะ ความรู  และ ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง / ป

ความเขาใจในการ  บริหารงานมากยิ่งขึ้น

๒ หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายกเทศมนตรี เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของรองนายกฯ รองนายกเทศมนตรี ไดรับ ๑ ๒ ๒

 หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ใหมีทักษะ ความรูและความเขาใจในการบริหารงาน การฝกอบรม  ๑ ครั้ง / ป

มากยิ่งขึ้น

๓ หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก - เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของเลขานุการ เลขานุการนายกเทศมนตรี  ๑ ๑ ๑

เทศมนตรี หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ นายกเทศมนตรี  ใหมีทักษะ ความรู  และ ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง / ป

ความเขาใจในการ  บริหารงานมากยิ่งขึ้น

๔ หลักสูตรเกี่ยวกับประธาน/รองประธาน เพื่อพัฒนาระบบทํางานของประธานสภาฯ หรือ ประธานสภาเทศบาลหรือ ๑ ๑ ๑

สภาเทศบาลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ รองประธานสภาฯ  ใหมีความรู  ทักษะความรู รองประธานสภาเทศบาล 

และความเขาใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๕ หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อพัฒนาระบบการทํางานของสมาชิก  สภา - สมาชิกสภาเทศบาลไดรับการ ๓ ๔ ๕

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ เทศบาล  ใหมีทักษะ ความรูและความเขาใจ ฝกอบรมอยางนอย 1 ครั้ง / ป

ในการทํางานมากยิ่งขึ้น

สวนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6

เทศบาลตําบลทายาง    อําเภอทายาง    จังหวัดเพชรบุรี

๑.  แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล  คณะผูบริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาล

ลักษณะกาเปาหมายแตละปงบประมาณ



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ ป ๒๕๖4 ป ๒๕๖5 ป ๒๕๖6 เทศบาล
(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) ดําเนินการเอง

๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด ปลัดเทศบาล / รองปลัดฯ ๑ ๑ ๑

เทศบาลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ เทศบาลใหมีทักษะ ความรูและความ ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

เขาใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

๒ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไป เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนัก นักบริหารงานทั่วไปไดรับ ๑ ๑ ๑

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ บริหารงานทั่วไป ไดมีความรู ทักษะ การฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

ความเขาใจ ในการบริหารงาน ในหนาที่

ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

๓ หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงานธุรการ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติธุรการ ๒ ๒ ๒

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งขึ้น

๔ หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติ ๑ ๑ ๑

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ งานการเจาหนาที่  ฝกอบรม

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได  ๑ ครั้ง / ป

ดียิ่งขึ้น

๕ หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงานทะเบียนฯเพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ ทะเบียนฯ ไดรับการฝกอบรม

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได  ๑ ครั้ง / ป

ดียิ่งขึ้น

สวนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

ปงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะกา

เทศบาลตําบลทายาง    อําเภอทายาง    จังหวัดเพชรบุรี

๒.  แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล   ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ ป ๒๕๖4 ป ๒๕๖5 ป ๒๕๖6 เทศบาล

(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) ดําเนินการเอง

๖ หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงานทะเบียนฯ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ ทาะเบียนไดรับการฝกอบรม 

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได ๑ ครั้ง/ป

ดียิ่งขึ้น

๗ หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงานเทศกิจ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานเทศกิจ ๑ ๑ ๑

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง / ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งขึ้น

๘ หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงานปองกันฯ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ ปองกันฯ  ไดรับการฝกอบรม

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได ๑ ครั้ง/ป

ดียิ่งขึ้น

๙ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการคลัง เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ นักบริหารงานเทศบาล  เกี่ยวกับ ๑ ๑ ๑

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ งานบริหารงานของเทศบาล

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได การฝกอบรม ๑ ครั้ง / ป

ดียิ่งขึ้น

๒.  แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และ พนักงานจาง

ปงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะกา

สวนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6

เทศบาลตําบลทายาง    อําเภอทายาง    จังหวัดเพชรบุรี



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ ป ๒๕๖4 ป ๒๕๖5 ป ๒๕๖6 เทศบาล

(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) ดําเนินการเอง

๑๐ หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงานจัดเก็บ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๒ ๒ ๒

รายได  หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ เกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได ไดรับการ

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

ดียิ่งขึ้น

๑๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑

บัญชี  หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

ดียิ่งขึ้น

๑๒ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการพัสดุ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ เกี่ยวกับงานพัสดุ  ไดรับการ

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

ดียิ่งขึ้น

๑๓ หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงานพัสดุ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ เกี่ยวกับงานพัสดุ  ไดรับการ

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

ดียิ่งขึ้น

เทศบาลตําบลทายาง    อําเภอทายาง    จังหวัดเพชรบุรี

๒.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และ พนักงานจาง

ปงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะกา

สวนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ ป ๒๕๖4 ป ๒๕๖5 ป ๒๕๖6 เทศบาล

(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) ดําเนินการเอง

๑๔ หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงานทั่วไป เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ เกี่ยวกับงานธุรการ  ไดรับการ

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

ดียิ่งขึ้น

๑๕ หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงานการเงิน เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๒ ๒ ๒

และบัญชี  หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

ดียิ่งขึ้น

๑๖ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานชาง เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ เกี่ยวกับงานบริหารงานชาง

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

ดียิ่งขึ้น

๑๗ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการสุขาภิบาล เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ เกี่ยวกับงานสุขาภิบาล ไดรับการ

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

ดียิ่งขึ้น

ปงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะกา

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6

เทศบาลตําบลทายาง    อําเภอทายาง    จังหวัดเพชรบุรี

๒.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และ พนักงานจาง

สวนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ ป ๒๕๖4 ป ๒๕๖5 ป ๒๕๖6 เทศบาล

(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) ดําเนินการเอง

๑๘ หลักสูตรเกี่ยวกับนายชางโยธา เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๒ ๒ ๒

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ เกี่ยวกับงานชางโยธา ไดรับการ

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

ดียิ่งขึ้น

๑๙ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑

สาธารณสุข  หรือหลักสูตรอื่นที่ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ เกี่ยวกับงานชางโยธา ไดรับการ

เกี่ยวของ แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

ดียิ่งขึ้น

๒๐ หลักสูตรเกี่ยวกับสัตวแพทย  หรือ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ เกี่ยวกับงานสัตวแพทย ไดรับการ

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

ดียิ่งขึ้น

๒๑ หลักสูตรเกี่ยวกับพยาบาลวิชาชีพ  หรือ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ เกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

ดียิ่งขึ้น

ปงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะกา

สวนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6

เทศบาลตําบลทายาง    อําเภอทายาง    จังหวัดเพชรบุรี

๒.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และ พนักงานจาง



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ ป ๒๕๖4 ป ๒๕๖5 ป ๒๕๖6 เทศบาล

(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) ดําเนินการเอง

๒๒ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะหนโยบาย เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ เกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายฯ

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

ดียิ่งขึ้น

๒๓ หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกร หรือหลักสูตรอื่น เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑

อื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ เกี่ยวกับงานนิติการ  ไดรับการ

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได รฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

ดียิ่งขึ้น

๒๔ หลักสูตรเกี่ยวกับนักประชาสัมพันธ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

ดียิ่งขึ้น

๒๕ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารการศึกษา เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ เกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

ดียิ่งขึ้น

เทศบาลตําบลทายาง    อําเภอทายาง    จังหวัดเพชรบุรี

๒.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และ พนักงานจาง

ปงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะกา

สวนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ ป ๒๕๖4 ป ๒๕๖5 ป ๒๕๖6 เทศบาล

(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) ดําเนินการเอง

๒๖ หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงานประปา เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ เกี่ยวกับงานการประปา

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

ดียิ่งขึ้น

๒๗ หลักสูตรเกี่ยวกับนายชางเครื่องกล เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ เกี่ยวกับงานชางเครื่องกล

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

ดียิ่งขึ้น

๒๘ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑

สวัสดิการสังคม  หรือหลักสูตรอื่น ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม

ที่เกี่ยวของ แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

ดียิ่งขึ้น

๒๙ หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

สวนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

ปงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะกา

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6

เทศบาลตําบลทายาง    อําเภอทายาง    จังหวัดเพชรบุรี

๒.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และ พนักงานจาง



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ ป ๒๕๖4 ป ๒๕๖5 ป ๒๕๖6 เทศบาล

(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) ดําเนินการเอง

๓๐ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการตรวจสอบ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑

ภายใน  หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแตละ เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน

ตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๓๑ หลักสูตรนักวิชาการศึกษา หรือหลักสูตร เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑

อื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแตละ เกี่ยวกับงานการศึกษา ไดรับ

ตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น การฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๓๒ หลักสูตรนักสันทนาการ  หรือหลักสูตร  เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑

อื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแตละ เกี่ยวกับงานสันทนการ ไดรับ

ตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น การฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๓๓ หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจางแตละ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานจางไดรับการฝกอบรม ๑๐ ๑๐ ๑๐

ตําแหนง ในการปฏิบัติงานของพนักงานจางแตละตําแหนง 1 ครั้ง / ป

ใหสามารถปฏิบัติงานไดมียิ่งขึ้น

สวนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6

เทศบาลตําบลทายาง    อําเภอทายาง    จังหวัดเพชรบุรี

๒.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และ พนักงานจาง

ปงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะกา



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ ป ๒๕๖4 ป ๒๕๖5 ป ๒๕๖6 เทศบาล

(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) ดําเนินการเอง

๓๔ โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาจิตสํานึก  พนักงานเทศบาล  ลูกจาง ๙๐ ๙๐ ๙๐ /

ในการทํางาน  โดยการนําหลักธรรม  หลัก และพนักงานจาง ไดรับการ

คุณธรรม  ความซื่อสัตยสุจริตมาประยุกตใช ฝกอบรม ๑ ครั้ง / ป

ในการทํางาน

๓๕ โครงการอบรมใหความรูดานสุขภาพ เพื่อใหพนง.มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการสงเสริม พนักงานและลูกจางของกอง ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐

และประมินสภาวะสี่ยงของโรคที่เกิดจาก สุขภาพและการปองกันโรค ปองกันภาวะเสี่ยงและ สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เกิดจากการทํางาน ปองกันโรคที่เกิดจากการทํางาน รวมถึงพัฒนาและ เทศบาลตําบลทายาง

๓๖ โครงการอบรมพนักงานจางของเทศบาล เพื่อใหพนักงานจางมีความรูความเขาใจในมาตรฐาน พนักงานจางไดรับการฝกอบรม ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ /

ตําบลทายาง ทั่วไป  ระเบียบที่เกี่ยวของที่ตองใชในการปฏิบัติงาน 1  ครั้ง / ป

รวมถึงคาตอบแทนและสิทธิของพนักงานจาง 

ประกันสังคม  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

สวนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6

เทศบาลตําบลทายาง    อําเภอทายาง    จังหวัดเพชรบุรี

๒.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และ พนักงานจาง
ปงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะกา
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                                                                                          สวนท่ี  5 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล  ประจําปงบประมาณ  2564 - 2566 
เทศบาลตําบลทายาง 

 
 
ท่ี 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
กลุมเปาหมาย 

 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

 
วิธีการ
พัฒนา 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 
งบประมาณ 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
การติดตามและ

ประเมินผล 

1 โครงการฝกอบรมหลักสูตร
การปฏิบัติงานตามตําแหนง
หนาท่ี 

-เพ่ือพัฒนาความรู และ
ทักษะ ในการปฏิบัติงานใน
หนาท่ี 

ตามตําแหนงท่ี
เปดอบรม 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน 

ฝกอบรม ปงบประมาณ
2564-2566 

ตามขอบัญญัติ
เทศบาลแตละ
ปงบประมาณ 
(หลักสูตรในแต
ละตําแหนง) 

-พนักงานท่ีเขาอบรม
หลักสตูรของแตละ
ตําแหนง มีความรู และ
มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

ทดสอบตามแบบท่ี
กําหนดและรายงาน
ผลตอผูบังคับบัญชา 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสงเสริมคณุธรรม
จริยธรรมคณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล   
พนักงานเทศบาลและลูกจาง 

-เพ่ือสงเสรมิใหบุคลากรได
พัฒนาจิตสํานึก   โดยนํา
หลักธรรม  หลกัคณุธรรม   
ความซื่อสัตยสุจริตมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล  
พนักงานเทศบาล   
ลูกจางประจํา  
และพนักงานจาง   
ไดรับการฝก 
อบรม 1 ครั้ง / ป 

เทศบาลตาํบล 
ทายาง 

ฝกอบรม / 
จัดโครงการ
กิจกรรม 

ปงบประมาณ
2564-2566 

100,000 -คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจางประจํา  
และพนักงานจาง มี
คุณธรรมและจรยิธรรม
ในการปฏิบัติงานเพ่ือ
บริการแกประชาชนและ
ดําเนินชีวิตไดอยางเปน
ปกติสุข 
 

ทดสอบตามแบบท่ี
กําหนด และรายงาน
ผลตอผูบังคับบัญชา 

3 โครงการอบรมใหความรูดาน
สุขภาพและประเมินสภาวะ
เสี่ยงของโรคท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงาน 

-เพ่ือใหผูเขารับการอบรม
สามารถนําความรูท่ีไดไปปรับ
ใชในชีวิตประจําวันได 

พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําและ
พนักงานจางของ 
เทศบาลตาํบล 
ทายาง 

เทศบาลตาํบล
ทายาง 

ฝกอบรม ปงบประมาณ
2564-2566 

20,000 พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง  มีความรู
ดานสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

ทดสอบตามแบบท่ี
กําหนดและรายงาน
ผลตอผูบังคับบัญชา 

 



 

 

 
ท่ี 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
กลุมเปาหมาย 

 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

 
วิธีการ
พัฒนา 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 
งบประมาณ 

 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

 
การติดตามและ

ประเมินผล 

4. โครงการอบรมผูประกันตน
ประกันสังคม  

เพ่ือใหพนักงานจางมีความรู
ความเขาใจในมาตรฐาน
ท่ัวไป   ระเบียบท่ีเก่ียวของท่ี
ตองใชในการปฏิบัติงาน
รวมถึงคาตอบแทนและสิทธิ
ของพนักงานจาง
ประกันสังคม   ความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

พนักงานจางของ
เทศบาลตาํบล 
ทายาง 

เทศบาลตาํบล
ทายาง 

ฝกอบรม ปงบประมาณ
2564 

20,000 พนักงานจางไดรับ
ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับสิทธิของ
ตนในการประกัน 
สังคม 

ทดสอบตามแบบท่ี
กําหนด และ
รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา 

5 โครงการใหความรูและศึกษา
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

-เพ่ือนําความรูท่ีไดมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
และสามารถแกปญหาในการ
ปฏิบัติงานได 

พนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจํา  
และพนักงานจาง
ของเทศบาล
ตําบลทายาง 

เทศบาลตาํบล
ทายาง 

อบรมให
ความรูและ
ศึกษาดูงาน 

ปงบประมาณ 
2564-2566 

500,000 -ผูเขารวมโครงการ
นําความรูท่ีไดมา
ประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดเปนมี
ประสิทธิภาพ 

ทดสอบตามแบบท่ี
กําหนดและ
รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา 

 
 



 
 

สวนท่ี ๖ 

 การติดตามประเมินผล 
 

องคกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 

             ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลทายาง  

ประกอบดวย  

๑. รองนายกเทศมนตรีท่ีนายกเทศมนตรคัีดเลือก   ประธานกรรมการ 

๒. หัวหนาสวนราชการทุกสวน                                           กรรมการ 

๓. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล                                       กรรมการ/เลขานุการ 

๔. นักทรัพยากรบุคคล                        กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
 

ใหคณะกรรมการ มีหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กําหนดวิธีการ

ติดตามประเมินผล   ตลอดจนการดําเนินการดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  อยางนอยปละ ๑  ครั้ง  แลวเสนอผลการติดตาม

ประเมินผลตอนายกเทศมนตรี 
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๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนายกเทศมนตรี  หรือ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๒ หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายกเทศมนตรี  ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๓ หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายกเทศมนตรี ๑๕,๔๐๐ ๑๕,๔๐๐ ๑๕,๔๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๔ หลักสูตรเกี่ยวกับประธาน / รองประธาน ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
สภาเทศบาล    หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๕ หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภาเทศบาล  ๑๕,๔๐๐ ๑๕,๔๐๐ ๑๕,๔๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4 - ๒๕๖6

เทศบาลต าบลท่ายาง    อ าเภอท่ายาง     จังหวัดเพชรบุรี
๑.  แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชกิสภาเทศบาล

งบประมาณ (บาท)
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๑ หลักสูตรเกี่ยวกับ ปลัดเทศบาล  หรือ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๒ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทัว่ไป ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๓ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๔ หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคล ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๕ หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงานทะเบียน ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
ทะเบียนฯ หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๖ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานทะเบียนฯ ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๗ หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงานเทศกิจ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๘ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานป้องกันฯ ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๙ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานคลัง ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๑๐ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

งบประมาณ (บาท)

ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา

๒.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และ พนักงานจ้าง
เทศบาลต าบลท่ายาง    อ าเภอท่ายาง     จังหวัดเพชรบุรี

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4 - ๒๕๖6



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา ทีม่าของงบประมาณ
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๑๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญชี ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๑๒ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการพัสดุ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๑๓ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพัสดุ ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๑๔ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานการคลัง ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๑๕ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานการเงิน ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
และบัญชี     หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๑๖ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่าง ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๑๗ หลักสูตรเกี่ยวกับวิศวกรโยธา ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๑๘ หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธา ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๑๙ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานสาธารณสุข ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๒๐ หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธา ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา

เทศบาลต าบลท่ายาง    อ าเภอท่ายาง     จังหวัดเพชรบุรี
๒.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และ พนักงานจ้าง

งบประมาณ (บาท)

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4 - ๒๕๖6



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา ทีม่าของงบประมาณ
2564 2565 2566

๒๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานสาธารณสุข ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๒๒ หลักสูตรเกี่ยวกับสัตวแพทย์  ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๒๓ หลักสูตรเกี่ยวกับพยาบาลวิชาชีพ ๓๒,๓๐๐ ๓๐,๕๐๐ ๓๐,๕๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๒๔ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๓๐,๕๐๐ ๓๐,๕๐๐ ๓๐,๕๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๒๕ หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกร ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๒๖ หลักสูตรเกี่ยวกับนักประชาสัมพันธ์ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๒๗ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการศึกษา ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๒๘ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษา ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

งบประมาณ (บาท)

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4 - ๒๕๖6
เทศบาลต าบลท่ายาง    อ าเภอท่ายาง     จังหวัดเพชรบุรี

๒.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และ พนักงานจ้าง

ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา ทีม่าของงบประมาณ
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๒๙ หลักสูตรเกี่ยวกับสันทนาการ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๓๐ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานประปา ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๓๑ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานประปา ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๓๒ หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างเคร่ืองกล ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๓๓ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๓๔ หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๓๕ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการตรวจสอบภายใน ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ ๓๒,๓๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

๓๖ หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละต าแหน่ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

เทศบาลต าบลท่ายาง    อ าเภอท่ายาง     จังหวัดเพชรบุรี
๒.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และ พนักงานจ้าง

งบประมาณ (บาท)

ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4 - ๒๕๖6


