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ค ำน ำ 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงและ พนักงำนจ้ำง ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕8-2560 ของเทศบำล
ต ำบลอำกำศอ ำนวย  จังหวัดสกลนคร ได้ค ำนึงถึงภำรกิจ อ ำนำจ หน้ำที่ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือพัฒนำให้
พนักงำนเทศบำล ได้รู้ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร หลักและวิธีปฏิบัติรำชกำร บทบำทและหน้ำที่ของพนักงำน
เทศบำลที่ดี โดยได้ก ำหนดหลักสูตรกำรพัฒนำส ำหรับพนักงำนแต่ละต ำแหน่ง ให้ได้รับกำรพัฒนำในหลำย ๆ มิติ ทั้งใน
ด้ำนพื้นฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำร ด้ำนกำรพัฒนำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่รับผิดชอบ ด้ำนควำมรู้และทักษะเฉพำะของงำนใน
แต่ละต ำแหน่ง ด้ำนกำรบริหำร  ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนำศักยภำพของพนักงำนเทศบำล โดยครอบคลุมถึง
ฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยสภำ พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง ให้สอดคล้องกับบทบำทและภำรกิจของเทศบำลต ำบลอำกำศ
อ ำนวยต่อไป 
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๑. หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑. ภาวะการเปลี่ยนแปลง 

ภำยใต้กระแสแห่งกำรปฏิรูประบบรำชกำรและกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีกำรบริหำรจัดกำรยุคใหม่ผู้น ำ
หรือผู้บริหำรองค์กำรต่ำงๆต้องมีควำมตื่นตัวและเกิดควำมพยำยำมปรับตัวในรูปแบบต่ำงๆโดยเฉพำะกำรเร่งรัดพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์และองค์กำรกำรปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีกำรท ำงำนเพ่ือแสวงหำรูปแบบใหม่ๆและน ำระบบมำตรฐำนใน
ระดับต่ำงๆมำพัฒนำองค์กำรซึ่งน ำไปสู่แนวคิดกำรพัฒนำระบบบริหำรควำมรู้ภำยในองค์กำรเพ่ือให้องค์กรสำมำรถใช้และ
พัฒนำควำมรู้ที่มีอยู่ภำยในองค์กำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปรับเปลี่ยนวิทยำกำรควำมรู้ใหม่มำใช้กับองค์กำรได้อย่ำง
เหมำะสม 
 ๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ พระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ มำตรำ๑๑ ระบุดังนี้“ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่
พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำรเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและ
สำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆเพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็วและเหมำะสมต่อ
สถำนกำรณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถสร้ำงวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรใน
สังกัดให้เป็นบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพและมีกำรเรียนรู้ร่วมกันทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรให้
สอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

“ในกำรบริหำรรำชกำรแนวใหม่ส่วนรำชกำรจะต้องพัฒนำควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญให้เพียงพอแก่กำรปฏิบัติงำนให้
สอดคล้องกับสภำพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วและสถำนกำรณ์ของต่ำงประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
โดยตรงซึ่งในกำรบริหำรรำชกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่จำกกำรที่ยึด
แนวควำมคิดว่ำต้องปฏิบัติงำนตำมระเบียบแบบแผนที่วำงไว้ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบันเน้นกำรสร้ำงควำมคิดใหม่ๆ
ตำมวิชำกำรสมัยใหม่และน ำมำปรับใช้กับกำรปฏิบัติรำชกำรตลอดเวลำในพระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้จึงก ำหนดเป็นหลักกำร
ว่ำส่วนรำชกำรต้องมีกำรพัฒนำควำมรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอโดยมีแนวทำงปฏิบัติ
ดังนี้ 

๑. ต้องสร้ำงระบบให้สำมำรถรับรู้ข่ำวสำรได้อย่ำงกว้ำงขวำง 
๒. ต้องสำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆเพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็ว

และเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป 
๓. ต้องมีกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถสร้ำงวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรเพื่อให้

ข้ำรำชกำรทุกคนเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำกำรสมัยใหม่ตลอดเวลำมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔. ต้องมีกำรสร้ำงควำมมีส่วนร่วมในหมู่ข้ำรำชกำรให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือกำรน ำมำ
พัฒนำใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ” 
๑.๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร 

ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดสกลนครเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับกำรบริหำรงำน
บุคคลของเทศบำลลงวันที่๑๙พฤศจิกำยน๒๕๔๕ส่วนที่๔เรื่องกำรพัฒนำพนักงำนเทศบำลข้อ๒๘๘-๓๒๖ก ำหนดให้
เทศบำลมีกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นพนักงำนเทศบำลก่อนมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบ
แบบแผนของทำงรำชกำรหลักและวิธีปฏิบัติรำชกำรบทบำทและหน้ำที่ของพนักงำนเทศบำลในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทำงปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงำนที่ดีโดยเทศบำลต้องด ำเนินกำรพัฒนำให้ครบถ้วน
ตำมหลักสูตรที่คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล (ก.ท.จ.) ก ำหนดเช่นกำรพัฒนำด้ำนควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำรให้
ใช้วิธีกำรฝึกอบรมในห้องฝึกอบรมกำรฝึกอบรมทำงไกลหรือกำรพัฒนำตนเองก็ได้หำกเทศบำลมีควำมประสงค์จะพัฒนำ
เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำของแต่ละ 



เทศบำลก ำหนดเป็นหลักสูตรหลักและเพ่ิมเติมหลักสูตรตำมควำมจ ำเป็นที่เทศบำลพิจำรณำเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมกำร
พัฒนำพนักงำนเทศบำลเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ให้เทศบำลสำมำรถเลือกใช้วิธีกำรพัฒนำอื่นๆได้และอำจจะ
กระท ำได้โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล(ก.ท.)ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล(ก.ท.จ.) 
เทศบำลต้นสังกัดหรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล (ก.ท.จ.) ร่วมกับเทศบำลต้นสังกัดหรือเทศบำลต้นสังกัด
ร่วมกับส่วนรำชกำรอ่ืนหรือภำคเอกชนก็ได้ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดสกลนครเรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลลงวันที่๒๘พฤศจิกำยน๒๕๔๕ส่วนที่๔เรื่องกำรพัฒนำ
พนักงำนเทศบำลข้อ๒๙๙ก ำหนดให้เทศบำลจัดท ำแผนพัฒนำพนักงำนเทศบำลเพื่อเพ่ิมพูนควำมรู้ทักษะทัศนคติที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรมอันจะท ำให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในต ำแหน่งนั้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำ
พนักงำนเทศบำลต้องก ำหนดตำมกรอบของแผนแม่บทกำรพัฒนำพนักงำนเทศบำลที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำน
เทศบำล (ก.ท.) ก ำหนดประกอบด้วยด้ำนควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมรู้และทักษะของงำนแต่ละต ำแหน่งด้ำน
กำรบริหำรด้ำนคุณสมบัติส่วนตัวและด้ำนศีลธรรมคุณธรรมโดยให้ก ำหนดเป็นแผนกำรพัฒนำพนักงำนเทศบำลมี
ระยะเวลำ๓ปีตำมกรอบของแผนอัตรำก ำลังของเทศบำลเพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศก.ท.จ.จังหวัดสกลนครเรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขกำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลข้อ๒๘๘ถึงข้อ๓๓๙เทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวยจึงได้จัดท ำแผนพัฒนำขึ้น
โดยจัดท ำให้สอดคล้องกับแผนอัตรำก ำลัง๓ปีของเทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวยและจัดท ำให้ครอบคลุมถึงบุคลำกรจำกฝ่ำย
บริหำรฝ่ำยกำรเมืองพนักงำนจ้ำงและลูกจ้ำงประจ ำของเทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย 
 
๒. วัตถุประสงค์การพัฒนา 
 ๑. เพ่ือน ำควำมรู้ทีม่ีอยู่ภำยนอกองค์กรมำปรับใช้กับเทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย 

๒. เพ่ือให้มีกำรปรับเปลี่ยนแนวคิดในกำรท ำงำนเน้นสร้ำงกระบวนกำรคิดและกำรพัฒนำตนเอง 
ให้เกิดข้ึนกับบุคลำกรของเทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย 
 ๓. เพ่ือให้บุคลำกรของเทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย 
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกที่สุด 

๔. เพ่ือพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรท้องถิ่นให้มีทักษะและควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนดังนี้ 
๔.๑ ด้ำนควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน 
๔.๒ ด้ำนควำมรู้และทักษะของงำนแต่ละต ำแหน่ง 
๔.๓ ด้ำนกำรบริหำร 
๔.๔ ด้ำนคุณสมบัติส่วนตัว 
๔.๕ ด้ำนศีลธรรมคุณธรรม 

๓. เป้าหมายของการพัฒนา 
 ๑. กำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่นคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย 
 ๒. กำรพัฒนำสมำชิกท้องถิ่นสภำเทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย 

๓. กำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่นพนักงำนเทศบำล 
๔. กำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่นพนักงำนจ้ำงและลูกจ้ำงประจ ำ 
๕. กำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่นในกำรส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 

 
 



 
๔. หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕8 - 2560) 

๔.๑ สายงานผู้บริหาร(ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเทศบาล) ประกอบด้วยหลักสูตร 
- หลักสูตรด้ำนกำรบริหำร 
- หลักสูตรด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 

๔.๒ สายงานผู้บริหาร (ฝ่ายพนักงานเทศบาล) ประกอบด้วยหลักสูตร 
- หลักสูตรควำมรู้พื้นฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร 
- หลักสูตรกำรพัฒนำเกี่ยวกับงำนที่รับผิดชอบ 
- หลักสูตรควำมรู้และทักษะเฉพำะของแต่ละต ำแหน่ง 
- หลักสูตรด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 

๔.๓ สายงานผู้ปฏิบัติประกอบด้วยหลักสูตร 
- หลักสูตรควำมรู้พื้นฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร 
- หลักสูตรกำรพัฒนำเกี่ยวกับงำนที่รับผิดชอบ 
- หลักสูตรควำมรู้และทักษะเฉพำะของแต่ละต ำแหน่ง 
- หลักสูตรด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 
 

๕. วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 เทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวยเป็นหน่วยด ำเนินกำรเองหรืออำจด ำเนินกำรร่วมกับคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล
จังหวัดสกลนครสถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่นกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องโดย
วิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมดังนี้ 

๑. กำรปฐมนิเทศจะด ำเนินกำรก่อนที่จะมีกำรมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ก่อนกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรเฉพำะ
พนักงำนเทศบำลหรือพนักงำนจ้ำงที่รับกำรกำรบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
 ๒. กำรฝึกอบรมอำจด ำเนินกำรโดยเทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวยหรือโดยคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัด
สกลนครสถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่นกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นหรือส่วนรำชกำรอ่ืนตำมควำมเหมำะสม 

๓. กำรให้ทุนกำรศึกษำตำมประกำศกระทรวงมหำดไทยเรื่องหลักเกณฑ์ว่ำด้วยตั้งงบประมำณเพ่ือให้
ทุนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่๕ข้อ๒วรรคที่สี่ “ทุนหมำยควำมว่ำทุนกำรศึกษำที่ได้มำจำก
งบประมำณจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือกำรศึกษำหรือพัฒนำองค์ควำมรู้ของผู้รับทุนในระดับปริญญำตรีใน
กำรศึกษำภำคพิเศษทำงรัฐประศำสตร์สำขำกำรปกครองท้องถิ่นหรือหลักสูตรอ่ืนกับสถำบันกำรศึกษำที่มีข้อตกลงกับ
กระทรวงมหำดไทยหรือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นส ำหรับปริญญำโทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถให้
ทุนกำรศึกษำแก่ผู้รับทุนเพ่ือศึกษำกับสถำบันกำรศึกษำใดของรัฐในหลักสูตรต่ำงๆให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดและตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นที่มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๓๔๒ ลงวันที่ ๑๘ 
กรกฎำคม  ๒๕๕๐  เรื่องซักซ้อมวิธีกำรตั้งงบประมำณเพ่ือให้ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำโทและปริญญำตรีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีเพื่อให้ทุนกำรศึกษำจำกฐำน
รำยได้ทุกประเภทและรวมเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องน ำมำจัดท ำงบประมำณตำมระเบียบว่ำด้วยวิธีงบประมำณของ
ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำรำยได้เกิน ๕ ล้ำนแต่ไม่เกิน  ๒๐  ลำ้นบำทให้ตั้งงบประมำณส ำหรับเป็นทุนกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรีไม่เกิน ๘ คนและปริญญำโทไม่เกิน ๓ คน” 

๔. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรหรือกำรสัมมนำอำจด ำเนินกำรโดยเทศบำล ก.ท.จ.สกลนคร  สถำบันพัฒนำ
บุคลำกรท้องถิ่นหรือหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 

๕. กำรสอนงำนกำรให้ค ำปรึกษำหรือวิธีกำรอ่ืนด้วยวิธีที่เหมำะสมท ำโดยหัวหน้ำงำนหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่
ได้รับมอบหมำยท ำกำรสอนงำนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำ 



 
๖. งบประมาณ 
 ใช้งบประมำณของเทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย ปรำกฏในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕60  ดังนี ้

๑. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  หมวดค่ำใช้สอย  รำยกำรเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่
เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ      ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร  ตั้งจ่ำยไว้  
50,๐๐๐ บำท 

2. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  หมวดค่ำใช้สอย  รำยกำรเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่
เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ  โครงกำรพัฒนำผู้บริหำร  สมำชิกสภำ  บุคลำกรของเทศบำล  ตั้งจ่ำยไว้  50,๐๐๐ บำท 

3. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป กองคลัง  หมวดค่ำใช้สอย รำยกำรเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ      ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร  ตั้งจ่ำยไว้  50,๐๐๐ 
บำท 

4. แผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ  หมวดค่ำใช้สอย รำยกำรเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 
ตั้งจ่ำยไว้  8๐,๐๐๐  บำท 

5. แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข หมวดค่ำใช้สอย รำยกำรเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 
ตั้งจ่ำยไว้  2๐,๐๐๐ บำท 

6. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง  งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  กองสวัสดิกำร
สังคม  หมวดค่ำใช้สอย รำยกำรเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร ตั้งจ่ำยไว้  5๐,๐๐๐ บำท 

7. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  หมวดค่ำใช้สอย รำยกำรเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร ตั้งจ่ำยไว้  5๐,๐๐๐ บำท 
 
๗. การติดตามและประเมินผล  กระท ำดังนี้ 

๑. ก ำหนดให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำต้องรำยงำนผลกำรเข้ำรับกำรพัฒนำตำมแบบที่ก ำหนดภำยใน๑๕ 
วันนับแต่วันกลับจำกกำรอบรม / สัมมนำ / ฝึกปฏิบัติเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นจนถึงนำยกเทศมนตรี 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลเพ่ือท ำหน้ำที่ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนทุกระยะ๓เดือน 
โดยพิจำรณำเปรียบเทียบผลกำรปฏิบัติงำนก่อนและหลังกำรพัฒนำตำมข้อ๑ 

๓. น ำผลกำรติดตำมประเมินผลของคณะกรรมกำรใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรก ำหนดหลักสูตรวิธีกำร 
พัฒนำตำมควำมเหมำะสมและควำมต้องกำรของบุคลำกรในหน่วยงำนต่อไป 
 
 
 
 



 

     ตำรำงแผนพัฒนำพนักงำนเทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวยอ ำเภออำกำศอ ำนวย  จังหวัดสกลนคร 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕8 - 2560 

หลักสูตรกำรพัฒนำ วิธีด ำเนินกำร หน่วยงำนด ำเนินกำร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

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

๑.หลักสูตรควำมรู้
พื้นฐำนกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

๑.กำรปฐมนิเทศ 
๒.กำรสอนงำน 
๓.กำรฝึกอบรม 
๔.กำรประชุม 

- เทศบำลด ำเนินกำรเอง 
- ก.ท.จ.สกลนคร 
- สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น 
- หน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

             ต ำแหน่งสำย
งำนผู้ปฏิบัต ิ
 
 พนักงำนจ้ำง 

๒.หลักสูตรกำรพัฒนำ
เกี่ยวกับงำนท่ีรับผดิชอบ 

๑.กำรฝึกอบรม 
๒.กำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร 
๓.กำรศึกษำดูงำน 

- เทศบำลด ำเนินกำรเอง 
- ก.ท.จ.สกลนคร 
- สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น 
- หน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

             ต ำแหน่งสำย
งำนบริหำร 
 ต ำแหน่งสำย
งำนผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงำนจ้ำง 

๓.หลักสูตรควำมรู้และ
ทักษะเฉพำะ 

๑.กำรฝึกอบรม 
๒.กำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร 
๓.กำรศึกษำดูงำน 

- เทศบำลด ำเนินกำรเอง 
- ก.ท.จ.สกลนคร 
- สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น 
- หน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

             ต ำแหน่งสำย
งำนบริหำร 
 ต ำแหน่งสำย
งำนผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงำนจ้ำง 

๔.หลักสูตรด้ำนกำร
บริหำร 

๑.กำรฝึกอบรม 
๒.กำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร 
๓.กำรศึกษำดูงำน 

- เทศบำลด ำเนินกำรเอง 
- ก.ท.จ.สกลนคร 
- สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น 
- หน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

             ต ำแหน่งสำย
งำนบริหำร 
 

 
 
 
 



ตำรำงแผนพัฒนำพนักงำนเทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย    อ ำเภออำกำศอ ำนวย  จังหวัดสกลนคร 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕8 - 2560 

หลักสูตรกำรพัฒนำ วิธีด ำเนินกำร หน่วยงำนด ำเนินกำร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

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

๕.หลักสูตรด้ำน
คุณธรรม/จริยธรรม 

๑.กำรฝึกอบรม 
๒.กำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร 
๓.กำรศึกษำดูงำน 
 

- เทศบำลด ำเนินกำรเอง 
- ก.ท.จ.สกลนคร 
- สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น 
- หน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

             ต ำแหน่งสำย
งำนบริหำร 
 ต ำแหน่งสำย
งำนผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงำนจ้ำง 

๖.กำรส่งเสริมสนับสนุน
กำรศึกษำต่อระดับ
ปริญญำตร ี

ศึกษำใน
สถำบันกำรศึกษำ
ของรัฐ หรือสถำบัน
ทีมีข้อตกลงกับ
กระทรวงมหำดไทย 

 
 
- สถำบันกำรศึกษำ 
 

             ต ำแหน่งสำย
งำนบริหำร 
 ต ำแหน่งสำย
งำนผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงำนจ้ำง 

๗.กำรส่งเสริมสนับสนุน
กำรศึกษำต่อระดับ
ปริญญำโท 

ศึกษำใน
สถำบันกำรศึกษำ
ของรัฐ หรือสถำบัน
ทีมีข้อตกลงกับ
กระทรวงมหำดไทย 

 
 
- สถำบันกำรศึกษำ 
 

             ต ำแหน่งสำย
งำนบริหำร 
 ต ำแหน่งสำย
งำนผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงำนจ้ำง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


