
 

 

 

 

รายงานผลการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร  

ประจ าปี ๒๕๖๓ 
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คำนำ 
 

  เทศบาลตำบลปะทิวได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
ประกอบด้วย 6 โครงการ ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓  
เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของบุคลากรของเทศบาลตำบลปะทิว ให้สามารปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  

  บัดนี้ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลปะทิว จึงได้จัดทำรายงานผลการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 ฉบับนี้ เพ่ือรายงานรายละเอียดการดำเนินโครงการ
และกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนฯ ผลสำเร็จของการดำเนินงาน และปัญหา อุปสรรค ที่พบจากการดำเนินงาน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ตำบลปะทิว ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป 

 
 

        
              เทศบาลตำบลปะทิว 

อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 



1.  หลักการ 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  ๑๙  ธนัวาคม  ๒๕๔๕  กำหนดให้เทศบาล  พัฒนาผู้
ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท  และหน้าที่ของพนักงานส่วนท้องถิ่น  ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดี  
โดยเทศบาลตำบลปะทิว  ต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที ่ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. 
แล้วแต่กรณีกำหนด  เช่น  การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมใน
ห้องฝึกอบรม  การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้  หากเทศบาลตำบลปะทิวมีความประสงค ์จะ
พัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้กระทำได้ ทั้งนี้ เทศบาลที่จะ
ดำเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที ่ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.แล้วแต่กรณีกำหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติม
หลักสูตรตามความจำเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม  การพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิน่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้สามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้ และอาจกระทำได้โดย ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
และ ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. แล้วแต่กรณ ีร่วมกับ เทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการ
อ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล ลงวันที่ ๑๙  ธันวาคม  2545 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม 
อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดทำแผนการพัฒนาต้องกำหนด
ตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลที ่ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด โดยให้กำหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นั้น  

  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลตำบลปะทิว  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  จึง
ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2563 ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลปะทิว  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร  เทศบาลตำบลปะทิว  ในการ
ปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.  การติดตามและประเมินผล 
  ผู้บังคบับัญชาติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและกำหนดให้มีการประเมินผลการพัฒนา  เมื่อ
ผ่านการประเมินผลแล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 

 

 

 

 



แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

เร่ิมต้น 

 
 
1.1  แต่งต้ังคณะทำงาน 
1.2  พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น 
1.3  กำหนดประเภทของความจำเป็น 

สิ้นสุด 

1. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 
         
การดำเนินการ  โดยอาจดำเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือ
ว่าจ้างเอกชนดำเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการท่ี  เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให้คำปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การให้ทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 
 

2. การดำเนินการ/วิธีดำเนินการ 

 
 
        

จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือใหท้ราบถึงความความสำเร็จ  
ความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

3. การติดตามและประเมินผล 



3.  หลักสูตรและวิธีการพัฒนา  
 3.1  หลักสูตรการพัฒนา 

เทศบาลตำบลปะทวิ  กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรในแต่ละตำแหน่งต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
4. หลักสูตรด้านการบริหาร 
5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

3.2  วิธีการพัฒนา 
(1)  เทศบาลตำบลปะทิวจะดำเนินการเอง  เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสอนงาน

โดยผู้บังคับบัญชา การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน เป็นต้น  นอกจากนี้
เทศบาลตำบลปะทิว  จะดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนและดำเนินการร่วมกับเอกชน เช่น ส่งบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ หรือเทศบาลตำบล
ปะทิว เป็นผู้ดำเนินการและเชิญหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วม เช่น การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือวิทยากร
กระบวนการ  ซึ่งสามารถสรุปวิธีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ดังนี้ คือ 

1) การปฐมนิเทศ 
2) การสอนงาน การให้คำปรึกษา 
3) การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
4) การฝึกอบรม 
5) การให้ทุนการศึกษา 
6) การดูงาน 
7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมนา 

  (2)  เทศบาลตำบลปะทิว  จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงานเทศบาล  เพ่ือให้ทราบถึงความสำเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

1)  การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน - หลัง และแบบสอบถามติดตามการ
ประเมินผลภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 

2)  การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น  ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ของผู้เข้ารับการพัฒนา 

3)  การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอ่ืนที่เป็นผู้ดำเนินการพัฒนา เช่น ใน
กรณทีีเ่ทศบาลตำบลปะทิวส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด 
 
 
 



บัญชีรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ 2563 
 

ลำดับที ่ ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห/์ข้อเสนอแนะ 

1 แผนงานการพัฒนาด้านจริยธรรมคุณธรรม 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
 

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำความรู้และประสบ 
การณ์ที่ได้รับมาใช้ปฏิบัติงาน 
- เพื่อส่งเสริมทัศนคติดซือ่สัตย์ สุจริต มีวัฒนธรรม
องค์กรด้านสามัคคีในหน่วยงาน 

บุคลากรของเทศบาลตำบลปะทิว
ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ 

เนื่องจาก มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้
ระงับการจัดการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 
โครงการจึงถูกระงับ 

2 แผนงานการพัฒนาด้านบุคลากร 
โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

-  เพื่อพัฒนาความรู้และวสิัยทัศนใ์นการทำงาน
ของผู้บริหาร 

หัวส่วนราชการ/ผู้บริหาร/สมาชิก
สภาเทศบาล ได้รับการฝึกอบรม 

หัวส่วนราชการ/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล 
ไมใ่ห้ความสนใจแสดงความประสงค์เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

3 แผนงานการพัฒนาด้านบุคลากร 
โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม พนักงานส่วนตำบล 
ลู กจ้ างป ระจำ และพนั ก งานจ้ าง (จั ด โดย
หน่วยงานภายนอก) 

- เพื่อพัฒนาความรู้และการปฏิบตังิานในหน้าท่ี -  พนักงาน/ลูกจ้าง ใน ระดับปฏิบัติ 
การได้ รับอนุญ าตเข้ารับการฝึก 
อบรมตามคำขออนุมัติ 

พนักงานเทศบาลให้ความสนใจ ไฝ่รู้ และเข้ารบั
การฝึกอบรมในความรู้ประเด็นใหม่อยู่เสมอ 

4 แผนงานการพัฒนาด้านบุคลากร 
โครงการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการจัดทำ
งบประมาณของ อปท. 
 

-  เพื่อพัฒนาศักยภาพและการมีสว่นร่วมในการ
จัดทำงบประมาณของ อปท 

บุคลากรที่ เกี่ยวข้องในการจัดทำ
งบประมาณของเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ 

-พนักงานเทศบาลให้ความสนใจ ไฝ่รู้ และเข้ารับ
การฝึกอบรมในความรู้ประเด็นใหม่อยู่เสมอ 

5 แผนงานการพัฒนาด้านบุคลากร 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กมีความเข้าใจในกระบวน 
การเรียนรู้ตลอดจนการบริหารจัดการให้ ศพด.
ให้น่าอยู ่
- เพื่ อให้ครูผู้ดูแลเด็กได้พัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพ 

- ครูผู้ดูแลเด็ก  และบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน ได้รับการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ 

บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมโดยส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มของครูผู้ดูแลเด็ก 



ลำดับที ่ ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห/์ข้อเสนอแนะ 

6 แผนงานการพัฒนาด้านบุคลากร 
โครงการอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

- เพื่ อส่ งเสริมการมี ส่ วนร่วมระหว่ างชุมชน 
ผู้ปกครอง และองค์กรปากครองส่วนท้องถิ่น 
-เพื่อเป็นการส่งเสริมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในด้านพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

- การจัดอบรมและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้แก่ผู้ปกครองและบุคลากร
ทางการศึกษา 

เนื่องจาก มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้
ระงับการจัดการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 
โครงการจึงถูกระงับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 4.1  ผู้บริหารให้การสนับสนุน บุคลากรในทุกประเภท ทุกระดับ เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะการ
ปฏิบัติเป็นอย่างด ี
 4.2  ผู้บริหารให้ความสำคัญจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
ของเทศบาลฯ เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ หรือพฤติกรรมองค์กรที่พึงประสงค์  

5.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 
 ส่งเสริมให้บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม สรุปประเด็นเนื้อหาการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลการของ
ทุกส่วนราชการ  
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