ประกาศเทศบาลตาบลคาก้าว
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
ประจาปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๔)
************************************
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 (9) และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับ ข้อ 299 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.ท.จ.กาฬสินธุ์) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลง
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับมติคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรเทศบาลตาบลทุ่งหัวช้าง ในการประชุมครั้งที่ 1 / 2556 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555 ได้มีมติ
ให้กาหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ดังต่อไปนี้
1. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนา ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาดารงตาแหน่ง
ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน
2. ให้พัฒนาบุคลากรผู้ได้รั บการบรรจุใหม่เป็นพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ก่อนมอบหมาย
หน้าที่ปฏิบัติ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่
ของพนักงานในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางการเป็นพนักงานที่ดี
3. การพั ฒ นาบุ ค ลากรนั้ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาอาจเป็ น ผู้ ด าเนิ น การเองหรื อ มอบหมายให้ ผู้ ที่
เหมาะสมดาเนินการโดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาบุค ลากรเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้
วิธีการฝึ กอบรม หรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ โดยการวิเคราะห์ปัญหาจากการปฏิบัติงาน การจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคลหรือข้อเสนอ
4. การพัฒนาบุคลากร นั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดย
ทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล หน้าที่โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
(2)
ด้ า นความรู้ แ ละทั ก ษะเฉพาะของงานในแต่ ล ะต าแหน่ ง ได้ แ ก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม
(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทางาน การสื่อสาร
และสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

-25. ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร แบ่งได้ดังนี้
(1) การเตรียมการและการวางแผน ให้กระทาดังนี้
(ก) การหาความจาเป็นในการพัฒนา การหาความจาเป็นในการพัฒนา
บุคลากรแต่ละคนหมายถึง การศึกษา วิเคราะห์ดูว่า บุคลากรแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้าน
ใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
(ข) ประเภทของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
(2) การดาเนินการพัฒนา ให้กระทาดังนี้
(ก) การเลือกวิธีพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม
เมื่อได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรจากการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้ว
นาข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากาหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่จาเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ การคัดเลือก
กลุ่มบุคคลที่สมควรได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนา โดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการ
พัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ การฝึกอบรม
การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เป็นต้น
(ข) วิธีการพัฒนาบุคลากร
สามารถพัฒนาบุคลากร โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทาเป็นโครงการ
เพื่อดาเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอื่น หรื อว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชานาญ
เฉพาะด้านเป็นผู้ดาเนินการ
(3) การติดตามและประเมินผล ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด
และให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่านการประเมินผลแล้วถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว
ประกาศ ณ วันที่

๒๙ สิงหาคม พ.ศ. 256๓

(นายสุวิทย์ ภูล้นแก้ว)
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งหัวช้าง

คาสั่งเทศบาลตาบลคาก้าว
ที่ ๓๔๖ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ประจาปี (๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)
----------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ ข้อ ๓๐๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
(ก.ท.จ.กาฬสิ น ธุ์ ) เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ และเงื่ อนไขเกี่ ยวกั บการบริ ห ารงานบุ คคลของเทศบาล ลงวัน ที่ ๑๘
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ประจาปี (๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ดังต่อไปนี้
๑. นายสุวิทย์ ภูล้นแก้ว
๒. นางสาวรัตติยา ประสงค์ผล
๓. นางอภิญญา ศรีโคตร
๔. นายประยูร ไชยสีหา
๕. นางอภิญญา ศรีโคตร
๖. นางสาวสารวย แพงคา

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

นายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการ
ปลัดเทศบาลตาบลคาก้าว กรรมการ
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
ผู้อานวยการกองการศึกษา กรรมการ
ผู้อานวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล กรรมการ/เลขานุการ
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ในการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ศึกษา วิเคราะห์ ถึงความจาเป็นที่ต้องพัฒนา
พนักงาเทศบาล ตาแหน่งต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางตามประกาศข้างต้น (ตามแนวทางข้อ ๓๐๑ – ๓๐๗)
ให้แล้วเสร็จ เพื่อประกาศใช้ภายในเทศบาลตาบลคาก้าว ต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙

เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ลงชื่อ........................................
(นายสุวิทย์ ภูล้นแก้ว)
นายกเทศมนตรีตาบลคาก้าว

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี (๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)
เทศบาลตาบลคาก้าว อาเออหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลคาก้าว
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อ - สกุล
นายสุวิทย์
ภูล้นแก้ว
นางสาวรัตติยา
ประสงค์ผล
นางอภิญญา
ศรีโคตร
นายประยูร
ไชยสีหา
นางอภิญญา
ศรีโคตร
นางสาวสารวย
แพงคา

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ตาแหน่ง
ประธาน
กรรมการ

นายกเทศมนตรี

สุวิทย์ ภูล้นแก้ว

ปลัดเทศบาลตาบลคาก้าว

รัตติยา ประสงค์ผล

กรรมการ

ผู้อานวยการกองคลัง

อภิญญา ศรีโคตร

กรรมการ

ผู้อานวยการกองการศึกษา

ประยูร ไชยสีหา

กรรมการ

ผู้อานวยการกองคลัง รรก.
หัวหน้าสานักปลัด

อภิญญา ศรีโคตร

กรรมการ /
เลขานุการ

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

สารวย แพงคา

หมาย
เหตุ

ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายสุวิทย์ ภูล้นแก้ว นายกเทศมนตรีตาบลคาก้าว เป็นประธานในการประชุม ได้กล่าวเปิด
การประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจาปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ตามที่ เ ทศบาลต าบลค าก้ า ว ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ท่ า นเป็ น คณะกรรมการจั ด ท า
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจาเป็นที่จะต้องพัฒนา
พนักงานตาแหน่ง ต่างๆ ทั้งในฐานะตาแหน่งที่กาหนดในแผนอัตรากาลัง ตลอดทั้ง
ความจาเป็นในด้านความรู้ ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติด้านความรู้ความสามารถ
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง และให้คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล ที่ได้แต่งตั้งมีห น้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลให้
เป็น ไปตามแนวทางตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด กาฬสินธุ์

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน ฯ
ระเบียบวาระที่ ๓
นักทรัพยากรบุคคล

(ก.ท.จ.กาฬสินธุ์) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคลของ
เทศบาลในส่วนที่ ๔ การพัฒนาพนักงานเทศบาล
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
เรื่องเพื่อทราบ
เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
สาหรับส่วนที่ ๔ การพัฒ นาพนักงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการ
พนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒๙๗
กาหนดให้ ผู้ บังคับบั ญชามีห น้าที่พัฒ นาผู้ ใต้บังคับบัญชาเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ทักษะ
ทั ศ นคติ ที่ ดี คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมอั น จะท าให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่
๑. ด้ า นความรู้ ทั่ ว ไปในการปฏิ บั ติ ง าน ได้ แ ก่ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิ บั ติ งาน โดยทั่ ว ไป เช่ นระเบีย บกฎหมาย นโยบายส าคั ญของรั ฐ บาล สถานที่
โครงสร้างของนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
๒. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ล ะตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งาน
ฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
๓. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริห ารงานและการ
บริการประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน
การมอบหมายงาน การจูงใจ การ
ประสานงาน เป็นต้น
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์
การทางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
๕. ด้ า นศี ล ธรรมคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ได้ แ ก่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข เป็นต้น
เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทางดังกล่ าว เทศบาลตาบลคาก้าว จึงได้จัดทา
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม
จริยธรรม ของพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลคาก้าว ในการปฏิบัติงานราชการและ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขั้นตอนและวิธีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
๑.
ขั้นตอนการเตรียมการและการวางแผน
- ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางาน
- พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
นักทรัพยากรบุคคล

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรี

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

- กาหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แ ก่ ด้า นความรู้ทั่ ว ไปในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการ
บริหารด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม
๒ ขั้นตอนการดาเนินการ
เทศบาลตาบลคาก้าว อาจดาเนินการเองหรือรวมกับหน่วยราชการอื่น หรือ
ว่าจ้างเอกชนดาเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น การอบรม
การปฐมนิเทศ การศึกษาดูงานการประชุมสัมมนา เป็นต้น
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ดาเนินการโดยจัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบ
ถึงความสาเร็จความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่ อ ง การพิ จ ารณาแผนพั ฒ นาพนัก งานเทศบาลเทศบาลต าบลค าก้ า ว
ประจาปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
งานบริหารงานบุคคล ได้จัดทา แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
และเป้าหมายการพัฒนา
๑.เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคนและทุกตาแหน่งตามแผนอัตรากาลังของ
เทศบาลตาบลคาก้าว มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
๒.เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคนและทุกตาแหน่งตามแผนอัตรากาลังของ
เทศบาลตาบลคาก้าว ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๓.เพื่ อ ให้ พ นั ก งานเทศบาลทุ ก คนทุ ก ต าแหน่ ง ตามแผนอั ต ราก าลั ง ของ
เทศบาลตาบลคาก้าว มีความรู้และเกิดทักษะเฉพาะงานในแต่ละตาแหน่ง
๔.เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคนและทุกตาแหน่งตามแผนอัตรากาลังของ
เทศบาลตาบลคาก้าว มีความรู้และเกิดทักษะในด้านการบริหาร
๕.เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคนและทุกตาแหน่งตามแผนอัตรากาลังของ
เทศบาลตาบลคาก้าว มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ประกอบกับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ของ อปท. จึงขอนาเสนอเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา
แจ้งในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ในส่วนของการพัฒนาในภาพรวม
เช่น การพัฒนาองค์กร การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานภายนอกเห็นควรให้
หน่วยงานสานักปลัดเป็นเจ้าภาพหลักในการดาเนินงาน แต่สาหรับการพัฒนาบุคลากร
ในแต่ ล ะส่ ว นราชการ ซึ่ ง แต่ ล ะส่ ว นราชการมี ลั ก ษณะงานที่ ไ ม่ เ หมื อ นกั น ควร
ดาเนินการเอง เช่น การฝึกอบรม หรือการศึกษาดูงานและควรกาหนดหลักสูตรให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ด้วย
เห็นด้วยกับ ท่านปลัดฯ ในส่วนของราชการใดที่ยังไม่ได้ดาเนินการและยังมี
ความประสงค์ที่จะพัฒนาบุคลากรในส่วนราชการของตนให้ดาเนินการจัดทาเพื่อเสนอ
ให้งานวิเคราะห์ ฯ บรรจุลงแผน ฯ ต่อไป ท่านผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อเสนอแนะ
หรือจะแสดงความคิดเห็นอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบ
เรื่องอื่นๆ

นายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม

ให้ฝ่ายผู้ช่วยเลขา ฯ ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลให้เสร็จ
และแจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติตามแผนต่อไป
ที่ประชุมเห็นชอบและรับทราบ

เลิกประชุม

๑๒.๒๐ น.

(ลงชื่อ)

สารวย แพงคา
(นางสาวสารวย แพงคา)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกการประชุม

อภิญญา ศรีโคตร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางอภิญญา ศรีโคตร)
ผู้อานวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

เทศบาลตาบลคาก้าว
อาเออหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

ก

คานา
ในการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ เทศบาล
ตาบล คาก้าว ได้คานึงถึงภารกิจ อานาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้พนักงานเทศบาล
รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี
โดยได้กาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับพนักงานแต่ละตาแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติทั้งในด้าน
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ล ะตาแหน่ ง ด้านการบริห ารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ อพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานเทศบาลในเทศบาลตาบลคาก้าว ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตาบลคาก้าว ต่อไป

งานการเจ้าหน้าที่
เทศบาลตาบลคาก้าว

สารบัญ
เรื่อง
คานา
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
๔. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาเนินการพัฒนาบุคลากร
๕. หลักสูตรและวิธีการพัฒนา
- หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
๖. การติดตามและประเมินผล
๗. บัญชีการดาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
บันทึกการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
แบบสารวจความจาเป็นในการฝึกอบรม

หน้า
ก
๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๕
๖ – ๑๘

แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
เทศบาลตาบลคาก้าว อาเออหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
………………………………..
๑.หลักการและเหตุผล
๑.๑. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด กาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ส่วนที่ ๔ เรื่องการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ ๒๘๘ – ๓๐๘ กาหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น
พนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ
ราชการบทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานเทศบาลที่ดีโดยเทศบาลต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.ท.จ.กาฬสินธุ์) กาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานใน
การปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หาก
เทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพั ฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้
กระท าการได้ ทั้ง นี้ เทศบาลที่ จ ะด าเนิน การจะต้ องใช้ ห ลั ก สู ต รตามความจาเป็น ที่ เ ทศบาลเห็ น ว่า มี ความ
เหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนา
อื่นๆ ได้อาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.ท.จ.กาฬสินธุ์) เทศบาล
ต้นสังกัดหรือสานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.ท.จ.กาฬสินธุ์) ร่วมกับเทศบาลหรือ
เทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้
๑.๒ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ส่วนที่ ๔ เรื่องการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ ๒๙๙ กาหนดให้เทศบาลจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทั ก ษะ ทั ศ นคติ ที่ ดี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม อั น จะท าให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการในต าแหน่ ง นั้ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานเทศบาลมีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของเทศบาลนั้น
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลคาก้าว จึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ตาบลคาก้าว ประจาปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
๑. เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคนและทุกตาแหน่งตามแผนอัตรากาลังของเทศบาลตาบล
คาก้าว มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
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คาก้าว ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๓. เพื่ อ ให้ พ นั ก งานเทศบาลทุ ก คนทุ ก ต าแหน่ ง ตามแผนอั ต ราก าลั ง ของเทศบาลต าบล
คาก้าว มีความรู้และเกิดทักษะเฉพาะงานในแต่ละตาแหน่ง
๔. เพื่อให้พนั กงานเทศบาลทุกคนและทุกตาแหน่งตามแผนอัตรากาลั งของเทศบาลตาบล
คาก้าว มีความรู้และเกิดทักษะในด้านการบริหาร
๕. เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลทุกคนและทุกตาแหน่งตามแผนอัตรากาลังของเทศบาลตาบล
คาก้าว มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ในจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆดังต่อไปนี้
๑. การกาหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลให้มีความสอดคล้องกับตาแหน่งและระดับตาแหน่งในแต่ละสายงานที่ดารงอยู่ตามกรอบ
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๒. ให้พนักงานเทศบาลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ดังนี้
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร
๕. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๓. วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาลให้เทศบาลตาบลคาก้าว เป็นหน่วยดาเนินเอง หรือดาเนินการร่วมกับ
ก.ท.จ.จังหวัดกาฬสินธุ์ หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิ ธีก็ได้ ตามความจาเป็นและ
ความเหมาะสมดังนี้
๑. การปฐมนิเทศ
๒. การฝึกอบรม
๓. การศึกษาหรือดูงาน
๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา
๕. การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
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การพัฒนาพนักงานเทศบาลตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยคานึงถึงความประหยัดคุ้มค่าเพื่อให้
การพัฒนาพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
๔. ขั้นตอนการดาเนินงาน
๔.๑ การเตรียมการและวางแผน
๑. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
๒. พิจารณาเหตุผลและความจาเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
๓. กาหนดประเภทของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรม
จริยธรรม
๔.๒ การดาเนินการพัฒนา
๑. การเลื อ กวิ ธี พั ฒ นาผู้ อ ยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ เ หมาะสม เพื่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชา
ควรนาข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากาหนดกลุ่มเป้าหมายและเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการ
พัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่นการให้
ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการ
สัมมนาเป็นต้น
๒. วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือก
แนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทาเป็นโครงการเพื่อดาเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดาเนินการ
๔.๓ การติดตามและประเมินผล
ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนาเมื่อ
ผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว
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แผนอาพแสดงขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาพนักงานเทศบาล
เริ่มต้น

๑. การเตรียมการและการวางแผน
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ
๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น
๑.๓ กาหนดประเภทของความจาเป็น

๒. การดาเนินการ/วิธีดาเนินการ
การดาเนินการ โดยอาจดาเนินการเอง หรือร่วมกับ
หน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนดาเนินการและเลือก
รูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น
- การสอนงาน การให้คาปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การให้ทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร/สัมมนา
- ฯลฯ
๓. การติดตามและประเมินผล
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จ ความรู้ความสามารถและ
ผลการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงแผน
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๕.๑ หลักสูตรการพัฒนา
เทศบาลตาบลคาก้าว กาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับ พนักงานเทศบาลในแต่ละตาแหน่ง
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร
๕. หลักด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๕.๒ วิธีการพัฒนา
เทศบาลตาบลคาก้าว จะดาเนินการเอง เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสอนงาน
โดยผู้บังคับบัญชา การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน เป็นต้น นอกจากนี้
เทศบาลตาบลคาก้าว จะดาเนิน งานร่วมกับส่ว นราชการอื่นและดาเนินการร่วมกับเอกชน เช่น การจัดส่ ง
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานราชการอื่นหรือเอกชนเป็นผู้ดาเนินการหรือ
เทศบาลตาบลคาก้าว เป็นผู้ดาเนินการและเชิญหน่วยงานอื่นเข้าร่วม เช่น การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือ
วิทยากรกระบวนการ ซึ่งสามารถสรุปวิธีการดาเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลได้ดังนี้ คือ
๑. การปฐมนิเทศ
๒. การสอนงาน การให้คาปรึกษา
๓. การมอบหมายงาน / การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
๔. การฝึกอบรม
๕. การให้ทุนการศึกษา
๖. การดูงาน
๗. การประชุมเชิงปฏิบัติการ / การสัมมนา

๖. การติดตามและประเมินผล
เทศบาลตาบลคาก้าว ได้จัดให้ มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพั ฒ นา
พนักงานเทศบาล เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จของการพัฒนา ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและผล
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
๑. การใช้แบบสอบถาม / แบบทดสอบ ก่อน – หลั ง และแบบสอบถามติดตามการ
ประเมินผลภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง
๒. การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงาน เพื่อร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ของผู้เข้ารับการพัฒนา
๓. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ดาเนินการพัฒนา เช่น ใน
กรณีที่เทศบาลตาบลคาก้าว จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่น
เป็นผู้จัด
**********************************
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หลักสูตรการพัฒนา

วีธีการพัฒนา

ด้ า น ค ว า ม รู้ ทั่ ว ไ ป ใ น ก า ร ประชุม
ปฏิบัติงาน
ประชุม
ประชุม
- ด้านความรู้และทักษะเฉพาะ ฝึกอบรม
ของงานในแต่ละตาแหน่ง
- ด้ า นการพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ ใน
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

โครงการ

หน่วยงานดาเนินการ
(เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
โครงการประชุมชมรมปลัดเทศบาล
ช ม ร ม ป ลั ด เ ท ศ บ า ล จั ง ห วั ด
กาฬสินธุ์
โครงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
อาเภอหนองกุงศรี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมภายในและ - เทศบาลดาเนินการเอง
การจัดทารายงานควบคุมภายใน
- หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น
- นักบริหารท้องถิ่น
- ผู้อานวยการกองคลัง
- หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
- ผู้อานวยการกองการศึกษา
- ผู้อานวยการกองช่าง
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักพัฒนาชุมชน
- นักจัดการงานทั่วไป
- นักวิชาการเกษตร
- นักวิชาการพัสดุ

งบประมาณ

ระยะเวลา

-

ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

-

ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

- สถาบั น พัฒ นาบุค ลากรท้อ งถิ่ น
เทศบัญญัติ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่าย
- จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจาปี
- หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น

ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

-7หลักสูตรการพัฒนา

วีธีการพัฒนา

โครงการ

หน่วยงานดาเนินการ
งบประมาณ
(เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
- สถาบั น พัฒ นาบุค ลากรท้อ งถิ่ น
เทศบัญญัติ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่าย
- จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจาปี
- หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น

- นักวิชาการศึกษา
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- นายช่างโยธา
- ประชุมประจาเดือนพนักงานเทศบาลและ เทศบาลดาเนินการเอง
ลูกจ้าง
- ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตาบล คาก้าว
- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในเทศบาล
ตาบลคาก้าว

ด้านการบริหาร

ประชุม

ด้านคุณสมบัติส่วนตัว

ฝึ ก อบรม สั ม มนา โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
หรือศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ของ เทศบาลตาบลคาก้าว

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

อบรม สัมมนา

-

เทศบาลดาเนินการเอง/หน่วยงาน
เทศบัญญัติ
อื่นดาเนินการ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม เทศบาลดาเนินการเอง
ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

ระยะเวลา
ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

-8บัญชีการดาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจาปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
สังกัดเทศบาลตาบลคาก้าว

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล
- ลูกจ้างประจา
- พนักงานจ้าง

เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปี

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

เพื่อนาความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภาเทศบาล

๓ โครงการสัมมนา / ฝึกอบรม
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก)

เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการทางาน
ของสมาชิกสภา
เทศบาล

- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภาเทศบาล
- พนักงานเทศบาล
- ลูกจ้างประจา
- พนักงานจ้าง

เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปี
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปี

ระยะเวลา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ได้รับความรู้และนามา
สานักปลัดเทศบาล
ประยุกต์ใช้ในการทางานได้ กองคลัง
อย่างมีประสิทธิภาพ
กองช่าง
กองการศึกษา
ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ สานักปลัดเทศบาล
ที่ได้รับมาใช้ในการทางาน
ในองค์กรได้อย่างดี
ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การทางานเพิ่มมากขึ้น

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงาน
ภายนอกที่
ดาเนินการ

อาคผนวก

