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                  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖       
 

  

บัญชีรายละเอียดแผนด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑ หลักสูตรส ำหรับต ำแหน่ง 

นักบริหำร 
เพ่ือให้มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำน
เทศบำลและงำนใน
หน้ำที่ของนักบริหำร 

นักบริหำรงำนท้องถิ่น 
นักบริหำรงำนทัว่ไป 
นักบริหำรงำนคลัง 
นักบริหำรงำนช่ำง 
นักบริหำรกำรศึกษำ 

เป็นไปตำม 
ที่สถำบันพัฒนำ
บุคลำกรท้องถิ่น  
กรมส่งเสริม 
กำรปกครอง
ท้องถิ่นก ำหนด 

ภำยในปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

นักบริหำรมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำน
เทศบำลและงำนใน
หน้ำที่ของนักบริหำร 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

-  ทต.ส ำโรง 
-  สถำบันพัฒนำ 
   บุคลำกรท้องถิ่น       
   กรมส่งเสริม 
   กำรปกครอง 
   ท้องถิ่น 

๒ หลักสูตรเกี่ยวกับงำนกำรเงิน  
บัญชี  พัสดุ  และกำรจัดเก็บ
รำยได้ 

เพ่ือให้มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำร
บริหำรงำนกำรเงิน  
บัญชี  พัสดุ 
และกำรจัดเก็บรำยได้ 
มำกยิ่งขึ้น 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
นักวิชำกำรเงินและ
บัญชี 
นักวิชำกำรจัดเก็บ
รำยได้ 
พนักงำนจ้ำง 

เป็นไปตำม 
ที่สถำบันพัฒนำ
บุคลำกรท้องถิ่น  
กรมส่งเสริม 
กำรปกครอง
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงำนผู้จัด
ก ำหนด 

ภำยในปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

หัวหน้ำกองคลัง 
เจ้ำพนักงำนกำรเงิน   
และบัญชี 
นักวิชำกำรพัสดุ 
เจ้ำพนักงำนจัดเก็บ   
รำยได้ 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และปฏิบัติงำน 
ได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 

-  ทต.ส ำโรง 
-  สถำบันพัฒนำ 
   บุคลำกรท้องถิ่น     
   กรมส่งเสริมกำร 
   ปกครองท้องถิ่น 
-  หน่วยงำนผู้จัด 
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                  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖       
 

  

บัญชีรายละเอียดแผนด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๓ หลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมำย

ท้องถิ่น 
เพ่ือให้มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กฎหมำยท้องถิ่น 
 

ผู้บริหำรเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล   
พนักงำนเทศบำล   
 

เป็นไปตำม 
ที่กรมส่งเสริม 
กำรปกครอง
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงำนผู้จัด
ก ำหนด 

ภำยในปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

ผู้บริหำรเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล  
พนักงำนเทศบำล  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกฎหมำย 
ที่เก่ียวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำนของท้องถิ่น  
สำมำรถน ำกฎหมำย 
ไปใช้ได้อย่ำงถูกต้อง 

-  ทต.ส ำโรง 
-  กรมส่งเสริมกำร 
   ปกครองท้องถิ่น 
-  หน่วยงำนผู้จัด 

๔ หลักสูตรเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภำยใน 

เพ่ือให้มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ 
ในกำรจัดวำงระบบ
ควบคุมภำยใน 
มำกยิ่งขึ้น 

บุคลำกรที่รับผิดชอบ
งำนควบคุมภำยในของ
แต่ละส ำนัก/กอง 

เป็นไปตำม 
ที่ส ำนักงำน
ท้องถิ่นจังหวัด
พิจิตร 
หรือหน่วยงำน 
ผู้จัดก ำหนด 

ภำยในปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

บุคลำกรที่รับผิดชอบ
งำนควบคุมภำยในของ
แต่ละส ำนัก/กอง 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และสำมำรถจัดวำง
ระบบควบคุมภำยใน 
ได้อย่ำงถูกต้อง 
ตำมระเบียบ 

-  ทต.ส ำโรง 
-  ส ำนักงำนท้องถิ่น 
   จังหวัดอุบลรำชธำน ี
-  หน่วยงำนผู้จัด 
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บัญชีรายละเอียดแผนด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๕ หลักสูตรเกี่ยวกับ 

งำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำร
บริหำรจัดกำร 
ด้ำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อมมำกยิ่งข้ึน 

บุคลำกรที่รับผิดชอบ
ด้ำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เป็นไปตำม 
ที่หน่วยงำนผู้จัด
ก ำหนด 

ภำยในปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

บุคลำกรที่รับผิดชอบ
ด้ำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อมมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในงำน 
ด้ำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อมมำกยิ่งข้ึน  
สำมำรถน ำมำ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

-  ทต.ส ำโรง 
-  หน่วยงำนผู้จัด 

๖ โครงกำรอบรมเก่ียวกับ
ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 

เพ่ือให้มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำร
ด ำเนินงำน 
ด้ำนประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม 
มำกยิ่งขึ้น 

บุคลำกรที่รับผิดชอบ
งำนด้ำนประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม 

- ภำยในปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

บุคลำกรที่รับผิดชอบ
งำนด้ำนประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรด ำเนินงำน 
ด้ำนประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม
สำมำรถน ำมำ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

-  ทต.ส ำโรง 
-  หน่วยงำนผู้จัด 
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บัญชีรายละเอียดแผนด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๗ หลักสูตรเกี่ยวกับกำรจัดกำร

เลือกตั้งท้องถิ่น 
 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำน 
ในองค์กรมีควำมรู้
เกี่ยวกับกระบวนกำร
ในกำรจัดกำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่นให้ถูกต้อง 
ตำมระเบียบกฎหมำย 

ผู้บริหำรเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล   
พนักงำนเทศบำล   
 

เป็นไปตำม 
ทีห่น่วยงำนผู้จัด
ก ำหนด 

ภำยในปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

ผู้ปฏิบัติงำนในองค์กร
มีควำมรู้เกี่ยวกับ
กระบวนกำรในกำร
จัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น
ได้ถูกต้องตำมระเบียบ
กฎหมำย 

-  ทต.ส ำโรง 
-  กกต.จังหวัด
อุบลรำชธำนี 

๘ หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำร
ด้วยระบบธรรมำภิบำล 

เพ่ือให้มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจกำรบริหำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล
มำกยิ่งขึ้น 

ผู้บริหำรเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล
พนักงำนเทศบำล  
พนักงำนจ้ำง 

เป็นไปตำม 
ที่หน่วยงำนผู้จัด
ก ำหนด 

ภำยในปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

ผู้บริหำรเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล
พนักงำนเทศบำล  
พนักงำนจ้ำง 
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในกำรบริหำร 
ตำมหลักธรรมำภิบำล
และสำมำรถน ำไป
ปฏิบัติงำนได้ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

-  ทต.ส ำโรง 
-  ส ำนักงำนท้องถิ่น 
   จังหวัดอุบลรำชธำนี  
-  หน่วยงำนผู้จัด 
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บัญชีรายละเอียดแผนด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๙ หลักสูตรกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย 
เพ่ือให้มีควำมรู้ตำม
เข้ำใจในกำรป้องกัน
และบรรเทำ 
สำธำรณภัย 

ผู้บริหำรเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล
นักป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย 
เจ้ำพนักงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณ
ภัย 
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำน
ป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 

เป็นไปตำม 
ที่หน่วยงำนผู้จัด
ก ำหนด 

ภำยในปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

ผู้บริหำรเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
พนักงำนเทศบำล  
พนักงำนจ้ำง 
มีควำมรู้ตำมเข้ำใจ 
ในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย  
และสำมำรถน ำไป
แก้ปัญหำได้อย่ำงทัน
ต่อเหตุกำรณ์ 

-  ทต.ส ำโรง 
-  หน่วยงำนผู้จัด 

๑๐ กำรบริหำรจัดกำร 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

เพ่ือให้มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจกำรบริหำร
จัดกำรศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็กมำกยิ่งขึ้น 

ผู้บริหำรเทศบำล 
บุคลำกรที่รับผิดชอบ
งำนด้ำนกำรศึกษำ  
ผู้ดูแลเด็ก 

เป็นไปตำม 
ที่หน่วยงำนผู้จัด
ก ำหนด 

ภำยในปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

ผู้บริหำรเทศบำล
บุคลำกรที่รับผิดชอบ
งำนด้ำนกำรศึกษำ
ผู้ดูแลเด็กมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำในกำรบริหำร
จัดกำรศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็กได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 

-  ทต.ส ำโรง 
-  กรมส่งเสริมกำร   
   ปกครองท้องถิ่น   
-  หน่วยงำนผู้จัด 
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บัญชีรายละเอียดแผนด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑๑ หลักสูตรเกี่ยวกับกำรจัดท ำ

งบประมำณและแผนงำน 
เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ 
ที่รับผิดชอบมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ 
ในกำรจัดท ำ
งบประมำณ 
มำกยิ่งขึ้น 

ปลัดเทศบำลต ำบล
ส ำโรง 
นักวิเครำะห์นโยบำย
และแผน 
ผู้ช่วยนักวิเครำะห์
นโยบำยและแผน 

เป็นไปตำม 
ที่หน่วยงำนผู้จัด
ก ำหนด 

ภำยในปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

เจ้ำหน้ำที่ 
ที่รับผิดชอบมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำร
จัดท ำงบประมำณ 
มำกยิ่งขึ้น 

-  ทต.ส ำโรง 
-  กรมส่งเสริม 
   กำรปกครอง 
   ท้องถิ่น   

๑๒ หลักสูตรระบบคอมพิวเตอร์
ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

เพ่ือให้มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจระบบ 
กำรท ำงำนของ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ 
ในกำรปฏิบัติงำน 
มำกยิ่งขึ้น 

เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำน
ธุรกำร 

เป็นไปตำม 
ที่หน่วยงำนผู้จัด
ก ำหนด 

ภำยในปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระบบกำรท ำงำนของ
คอมพิวเตอร์และ
สำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 

-  ทต.ส ำโรง 
-  กรมส่งเสริมกำร 
   ปกครองท้องถิ่น   
-  หน่วยงำนผู้จัด 
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บัญชีรายละเอียดแผนด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑๓ หลักสูตรเกี่ยวกับ 

กำรกระจำยอ ำนำจ 
เพ่ือให้มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำร
กระจำยอ ำนำจและ
กำรถ่ำยโอนภำรกิจ 
มำกยิ่งขึ้น 

ผู้บริหำรเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล
พนักงำนเทศบำล   

เป็นไปตำม 
ที่หน่วยงำนผู้จัด
ก ำหนด 

ภำยในปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

ผู้บริหำรเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล
พนักงำนเทศบำล   
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ในกำรกระจำยอ ำนำจ
และกำรถ่ำยโอน
ภำรกิจมำกยิ่งขึ้นและ
สำมำรถน ำไป
ปฏิบัติงำน 
ได้อย่ำงมีระสิทธิภำพ 

-  ทต.ส ำโรง 
-  หน่วยงำนผู้จัด 
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                  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖       
 

  

บัญชีรายละเอียดแผนด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑๔ โครงกำรเกี่ยวกับ 

งำนสวัสดิกำรสังคม 
เพ่ือให้มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำร 
จัดสวัสดิกำรสังคม 
มำกยิ่งขึ้น 

ผู้บริหำรเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล
นักพัฒนำชุมชน   

เป็นไปตำม 
ที่หน่วยงำนผู้จัด
ก ำหนด 

ภำยในปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

นักพัฒนำชุมชน 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กระบวนกำรจัด
สวัสดิกำรสังคมและ
สำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 

-  ทต.ส ำโรง 
-  กรมส่งเสริม 
   กำรปกครองท้องถิ่น  
-  หรือหน่วยงำนผู้จัด 

๑๕ โครงกำรศึกษำดูงำน 
เพ่ือเพ่ิมศักยภำพ 
ให้กับเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 

เพ่ือเพ่ิมทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 

ผู้บริหำรเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล
พนักงำนเทศบำล  
พนักงำนจ้ำง 

เป็นไปตำม 
ที่หน่วยงำนผู้จัด
ก ำหนด 

ภำยในปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

ผู้บริหำรเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล
พนักงำนเทศบำล  
พนักงำนจ้ำงมีทักษะ
และสำมำรถน ำไป
ปฏิบัติงำนได้ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

-  ทต.ส ำโรง 
-  หน่วยงำนผู้จัด 
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บัญชีรายละเอียดแผนด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑๖ โครงกำรพัฒนำภำวะผู้น ำ  

กำรท ำงำนเป็นทีม 
และมีส่วนร่วม 

เพ่ือพัฒนำทักษะ 
ในกำรเป็นผู้น ำและ
ระบบกำรท ำงำน 
เป็นทีมและมีส่วนร่วม 

ผู้บริหำรเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล
พนักงำนเทศบำล  
พนักงำนจ้ำง 

เป็นไปตำม 
ที่หน่วยงำนผู้จัด
ก ำหนด 

ภำยในปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

ผู้บริหำรเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล
พนักงำนเทศบำล  
พนักงำนจ้ำงมีทักษะ
และสำมำรถน ำไป
ปฏิบัติงำนได้ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

-  ทต.ส ำโรง 
-  หน่วยงำนผู้จัด 

๑๗ หลักสูตรกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เพ่ือเพ่ิมทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 

ผู้บริหำรเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล
พนักงำนเทศบำล  
พนักงำนจ้ำง 

เป็นไปตำม 
ที่หน่วยงำนผู้จัด
ก ำหนด 

ภำยในปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

ผู้บริหำรเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล
พนักงำนเทศบำล  
พนักงำนจ้ำง 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
ในระบบกำรป้องกัน
และปรำบปรำม 
กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
สำมำรถน ำไป
ปฏิบัติงำนได้ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

-  ทต.ส ำโรง 
-  หรือหน่วยงำนผู้จัด 
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บัญชีรายละเอียดแผนด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

 โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑๘ หลักสูตรเกี่ยวกับงำนบุคคล เพ่ือเพ่ิมทักษะควำมรู้

ควำมสำมำรถให้กับ
พนักงำนเทศบำล 

นักทรัพยำกรบุคคล 
ผู้ช่วยนักทรัพยำกร
บุคคล 

เป็นไปตำม 
ที่หน่วยงำนผู้จัด
ก ำหนด 

ภำยในปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

บุคลำกรมีทักษะและ
สำมำรถน ำควำมรู้ 
ไปปฏิบัติงำนได้ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

-  ทต.ส ำโรง 
-  กรมส่งเสริม 
   กำรปกครองท้องถิ่น   
-  หน่วยงำนผู้จัด 

๑๙ หลักสูตรเกี่ยวกับ 
งำนด้ำนช่ำง 

เพ่ือเพ่ิมทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถให้กับ
พนักงำนเทศบำล 

นำยช่ำงโยธำ 
 

เป็นไปตำม 
ที่หน่วยงำนผู้จัด
ก ำหนด 

ภำยในปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

นำยช่ำงโยธำ 
ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 
มีทักษะและสำมำรถ
น ำควำมรู้ 
ไปปฏิบัติงำน 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

-  ทต.ส ำโรง 
-  กรมส่งเสริม 
   กำรปกครองท้องถิ่น   
-  หน่วยงำนผู้จัด 

๒๐ หลักสูตรผู้บริหำรท้องถิ่น
และสมำชิกสภำท้องถิ่น 

เพ่ือเพ่ิมทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถให้กับ
ผู้บริหำรเทศบำลและ
สมำชิกสภำเทศบำล 

ผู้บริหำรเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล 

เป็นไปตำม 
ที่หน่วยงำนผู้จัด
ก ำหนด 

ภำยในปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

ผู้บริหำรเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล 
มีทักษะและสำมำรถ
น ำไปปฏิบัติงำนได้ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

-  ทต.ส ำโรง 
-  กรมส่งเสริม 
   กำรปกครองท้องถิ่น   
-  หน่วยงำนผู้จัด 
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บัญชีรายละเอียดแผนด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๒๑ โครงกำรอื่นๆที่ก ำหนดได้

ภำยหลังตำมควำมจ ำเป็น
และสถำนกำรณ์ 

เพ่ือเพ่ิมทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถให้กับ
ผู้ปฏิบัติงำนในท้องถิ่น 

ผู้บริหำรเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล
พนักงำนเทศบำล  
พนักงำนจ้ำง 

เป็นไปตำม 
ที่หน่วยงำนผู้จัด
ก ำหนด 

ภำยในปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

ผู้ปฏิบัติงำนในท้องถิ่น
มีทักษะสำมำรถน ำ
ควำมรู้ 
ไปปฏิบัติงำน 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

-  ทต.ส ำโรง 
-  หน่วยงำนผู้จัด 

 

หมายเหตุ  แผนพัฒนำพนักงำนเทศบำลดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมเหมำะ 
 
 
 
 

 
 ( นำยบุญมี    จันทร์โสภำ ) 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง 

 
 

 


