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                           ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำพนักงำนเทศบำล  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. (2564 – 2566) 
 ของเทศบำลต ำบลห้วยหิน นั้น เทศบำลต ำบลห้วยหิน ได้ค ำนึงถึงภำรกิจ อ ำนำจ หน้ำที่ตำมกฎหมำย    
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือพัฒนำให้พนักงำนเทศบำลรู้ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร หลักและวิธีปฏิบัติ
รำชกำร บทบำทและหน้ำที่ของพนักงำนเทศบำลที่ดี โดยได้ก ำหนดหลักสูตรกำรพัฒนำส ำหรับพนักงำน
แต่ละต ำแหน่งให้ได้รับกำรพัฒนำในหลำย ๆ มิติ ทั้งในด้ำนควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำร ด้ำนกำร
พัฒนำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่รับผิดชอบ ด้ำนควำมรู้และทักษะเฉพำะของงำนในแต่ละต ำแหน่ง ด้ำนกำร
บริหำรและด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนำศักยภำพของพนักงำนเทศบำลต ำบลห้วยหินให้
สอดคล้องกับบทบำทและภำรกิจของเทศบำลต ำบลห้วยหิน ต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 

1.1 ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ     
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ ส่วนที่ 4 เรื่องกำรพัฒนำพนักงำน
เทศบำล ข้อ 288 - 326 ก ำหนดให้เทศบำลมีกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นพนักงำนเทศบำล 
ก่อนมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร หลักและวิธีปฏิบัติรำชกำร บทบำทและ
หน้ำที่ของพนักงำนเทศบำลในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทำงปฏิบัติตน
เพ่ือเป็นพนักงำนที่ดี โดยเทศบำลต้องด ำเนินกำรพัฒนำให้ครบถ้วนตำมหลักสูตรที่คณะกรรมกำรพนักงำน
เทศบำล (ก.ท.จ.) ก ำหนด เช่น กำรพัฒนำด้ำนควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำร ให้ใช้วิธีกำรฝึกอบรม ใน
ห้องฝึกอบรม กำรฝึกอบรมทำงไกล หรือกำรพัฒนำตนเองก็ได้ หำกเทศบำลมีควำมประสงค์จะพัฒนำเพ่ิมเติมให้
สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำของแต่ละเทศบำล ก ำหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตำม
ควำมจ ำเป็นที่เทศบำลพิจำรณำเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม กำรพัฒนำพนักงำนเทศบำลเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่ ให้เทศบำลสำมำรถเลือกใช้วิธีกำรพัฒนำอื่น ๆ ได้ และอำจจะกระท ำได้โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนเทศบำล  (ก.ท.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล(ก.ท.จ.) เทศบำลต้นสังกัด หรือส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล (ก.ท.จ.) ร่วมกับเทศบำลต้นสังกัด หรือเทศบำลต้นสังกัดร่วมกับส่วนรำชกำรอ่ืน
หรือภำคเอกชนก็ได้ 

1.2  ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดบุรัมย์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล ลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2545 ส่วนที่ 4 เรื่องกำรพัฒนำพนักงำนเทศบำล 
ข้อ 299 ก ำหนดให้เทศบำลจัดท ำแผนพัฒนำพนักงำนเทศบำล เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม
และจริยธรรม อันจะท ำให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในต ำแหน่งนั้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในกำรจัดท ำแผนกำร
พัฒนำพนักงำนเทศบำล ต้องก ำหนดตำมกรอบของแผนแม่บทกำรพัฒนำพนักงำนเทศบำล ที่คณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนเทศบำล (ก.ท.) ก ำหนด โดยให้ก ำหนดเป็นแผนกำรพัฒนำพนักงำนเทศบำล มีระยะเวลำ 3 ปี         
ตำมกรอบของแผนอัตรำก ำลังของเทศบำล นั้น 

จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว เทศบำลต ำบลห้วยหิน จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำพนักงำนเทศบำล 3 ปี 
(ปีงบประมำณ 2564 - 2566) ขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 

 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงทุกคนได้รับกำรพัฒนำในด้ำนควำมรู้  ควำมสำมำรถ ทักษะ 
และวิธีกำรปฏิบัติงำนตำมลักษณะงำนที่รับผิดชอบ 
 2.2 เพ่ือให้พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงทุกคนได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำ
วิชำชีพ 
 2.3 เพ่ือให้พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงสำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพใน
สถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 
3. เป้าหมายการพัฒนา 
 3.1 พนักงำนเทศบำลต ำแหน่งสำยงำนบริหำรทุกคน จะต้องได้รับกำรพัฒนำในแต่ละปี อย่ำงน้อย             
1 หลักสูตร 
 3.2 พนักงำนเทศบำลต ำแหน่งสำยงำนผู้ปฏิบัติ จะต้องได้รับกำรพัฒนำในแต่ละปี อย่ำงน้อย 1 หลักสูตร 
 3.3 ลูกจ้ำงประจ ำ / พนักงำนจ้ำง จะต้องได้รับกำรพัฒนำในแต่ละปีอย่ำงน้อย 1 หลักสูตร 
 

/4. หลักสูตร….. 
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4. หลักสูตรการพัฒนา 
 4.1 สำยงำนผู้บริหำร ประกอบด้วยหลักสูตร 
  - หลักสูตรด้ำนกำรบริหำร 
  - หลักสูตรด้ำนคุณธรรม และจริยธรรม 
 4.2 สำยงำนผู้ปฏิบัต ิ
  - หลักสูตรควำมรู้พื้นฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร 
  - หลักสูตรกำรพัฒนำเกี่ยวกับงำนที่รับผิดชอบ 
  - หลักสูตรควำมรู้และทักษะเฉพำะแต่ละต ำแหน่ง 
  - หลักสูตรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
 4.3 สำยงำนพนักงำนจ้ำง 
  - หลักสูตรควำมรู้พื้นฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร 
  - หลักสูตรกำรพัฒนำเกี่ยวกับงำนที่รับผิดชอบ 
  - หลักสูตรควำมรู้และทักษะเฉพำะแต่ละต ำแหน่ง 
  - หลักสูตรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
 

5. วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 

  เทศบำลต ำบลห้วยหิน เป็นหน่วยด ำเนินกำรเองหรืออำจด ำเนินกำรร่วมกับคณะกรรมกำร
พนักงำนเทศบำลจังหวัดบุรีรัมย์ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงำน
รำชกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม ดังนี้ 
  1. กำรปฐมนิเทศ จะด ำเนินกำรก่อนที่จะมีกำรมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ ก่อนกำรบรรจุเข้ำรับ
รำชกำร เฉพำะพนักงำนเทศบำลหรือพนักงำนจ้ำงที่รับกำรกำรบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
  2. กำรฝึกอบรม อำจด ำเนินกำรโดยเทศบำลต ำบลห้วยหิน หรือโดยคณะกรรมกำรพนักงำน
เทศบำลจังหวัดบุรีรัมย์ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น หรือส่วนรำชกำรอ่ืนตำม
ควำมเหมำะสม 
  3. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร หรือกำรสัมมนำ อำจด ำเนินกำรโดยเทศบำล  ก.ท.จ.บุรีรัมย์สถำบัน
พัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น หรือหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
  4. กำรสอนงำนกำรให้ค ำปรึกษำ หรือวิธีกำรอ่ืนด้วยวิธีที่เหมำะสม ท ำโดยหัวหน้ำงำนหรือ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ได้รับมอบหมำยท ำกำรสอนงำนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำ 
 
6. งบประมาณ 
  ใช้งบประมำณของเทศบำลต ำบลห้วยหิน อ ำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปรำกฏในเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
  1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทั่วไป หมวดค่ำใช้สอย  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำร  ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ    ตั้งจ่ำยไว้  จ ำนวน  120,000.- บำท 
                     2. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทั่วไป รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่
เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   ตั้งจ่ำยไว้   จ ำนวน   120,000.- บำท 
  3. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร หมวดค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ
ซึ่งบริกำร  ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ    ตั้งจ่ำยไว้  จ ำนวน  40,000.- บำท 
 

/4. แผนงำน…. 
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                     4. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร หมวดค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่อง      
กับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   ตั้งจ่ำยไว้                  
จ ำนวน   30,000.- บำท 
           5. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง หมวดค่ำใช้สอย   รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่ง
บริกำรค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ    ตั้งจ่ำยไว้   จ ำนวน  40,000.- บำท 
                    6. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง หมวดค่ำใช้สอย   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   ตั้งจ่ำยไว้ จ ำนวน   
40,000.- บำท 
                    7. แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน   หมวด      
ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร  ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ตั้งจ่ำยไว้   จ ำนวน  30,000.- 
บำท 
                    8. แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน   หมวด     
ค่ำใช้สอย   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร   ตั้งจ่ำยไว้ จ ำนวน   15,000.- บำท 
                    9. แผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ หมวดค่ำใช้สอย   รำยจ่ำยเพ่ือให้
ได้มำซึ่งบริกำร   ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ    ตั้งจ่ำยไว้   จ ำนวน  30,000.- บำท 
                    10. แผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ หมวดค่ำใช้สอย   รำยจ่ำย
เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   ตั้งจ่ำยไว้ 
จ ำนวน   30,000.- บำท 
                     11. แผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย หมวดค่ำใช้สอย   รำยจ่ำย
เพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร   ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ    ตั้งจ่ำยไว้   จ ำนวน  30,000.- บำท 
                     12. แผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย  หมวดค่ำใช้สอย   รำยจ่ำย
เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   ตั้งจ่ำยไว้ 
จ ำนวน   20,000.- บำท 
             13. แผนงำนสำธำรณสุข  งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข หมวดค่ำใช้สอย รำยจ่ำย
เพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร   ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ    ตั้งจ่ำยไว้   จ ำนวน  50,000.- บำท 
                       14. แผนงำนสำธำรณสุข  งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข หมวดค่ำใช้สอย   รำยจ่ำย
เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   ตั้งจ่ำยไว้ 
จ ำนวน   20,000.- บำท 
    15. แผนงำนสังคมสงเครำะห์  งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสังเครำะห์ หมวดค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร   ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ    ตั้งจ่ำยไว้   จ ำนวน  20,000.- บำท 
                       16. แผนงำนสังคมสงเครำะห์  งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสังเครำะห์ หมวดค่ำใช้สอย   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร      
ตั้งจ่ำยไว้ จ ำนวน   20,000.- บำท 
    17. แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน หมวดค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร   ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ    ตั้งจ่ำยไว้   จ ำนวน  30,000.- บำท 
                     18. แผนงำนเคหะและชุมชน   งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน หมวดค่ำใช้สอย   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร      
ตั้งจ่ำยไว้ จ ำนวน   40,000.- บำท 
  

/7. กำรติดตำม….. 
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7. การติดตามและประเมินผล กระท ำดังนี้ 
  1. ก ำหนดให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำต้องรำยงำนผลกำรเข้ำรับกำรพัฒนำตำมแบบที่ก ำหนด ภำยใน 
7 วัน นับแต่วันกลับจำกกำรอบรม / สัมมนำ / ฝึกปฏิบัติ เพ่ือเสนอต่อผู้ บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นจนถึง
นำยกเทศมนตรี 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผล เพ่ือท ำหน้ำที่ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน ทุกระยะ  
3 เดือน โดยพิจำรณำเปรียบเทียบผลกำรปฏิบัติงำนก่อนและหลังกำรพัฒนำตำมข้อ 1 
  3. น ำผลกำรติดตำมประเมินผลของคณะกรรมกำร ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรก ำหนดหลักสูตร
วิธีกำรพัฒนำตำมควำมเหมำะสมและควำมต้องกำรของบุคลำกรในหนว่ยงำนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ตำรำงแผนพัฒนำพนักงำนเทศบำลต ำบลห้วยหิน อ ำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธดี าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.หลักสูตรควำมรู้พื้นฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร 1. กำรปฐมนิเทศ 
2. กำรสอนงำน 
3. กำรฝึกอบรม 
4. กำรประชุม 

เทศบำลด ำเนินกำร 
ก.ท.จ. 
สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  
 

           ต ำแหน่งสำยงำนผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงำนจำ้ง 

2.หลักสูตรกำรพัฒนำเกีย่วกับงำนที่รับผิดชอบ 1. กำรฝึกอบรม 
2. กำรประชุมเชิงปฏิบัตกิำร 
3. กำรศึกษำดูงำน 
 

เทศบำลด ำเนินกำร 
ก.ท.จ. 
สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   
 

          ต ำแหน่งสำยงำนบริหำร 
 ต ำแหน่งสำยงำนผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงำนจำ้ง 

3. หลักสูตรควำมรู้และทกัษะเฉพำะ 1. กำรฝึกอบรม 
2. กำรประชุมเชิงปฏิบัตกิำร 
3. กำรศึกษำดูงำน 
 

เทศบำลด ำเนินกำร 
ก.ท.จ. 
สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต ำแหน่งสำยงำนบริหำร 
 ต ำแหน่งสำยงำนผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงำนจำ้ง 
 

4.หลักสูตรด้ำนกำรบริหำร 1. กำรฝึกอบรม 
2. กำรประชุมเชิงปฏิบัตกิำร 
3. กำรศึกษำดูงำน 
 

เทศบำลด ำเนินกำร 
ก.ท.จ. 
สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต ำแหน่งสำยงำนบริหำร 
 
 
 

5. หลักสูตรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 1. กำรฝึกอบรม 
2. กำรประชุมเชิงปฏิบัตกิำร 
3. กำรศึกษำดูงำน 
 

เทศบำลด ำเนินกำร 
ก.ท.จ. 
สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต ำแหน่งสำยงำนบริหำร 
 ต ำแหน่งสำยงำนผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงำนจำ้ง 
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ตำรำงแผนพัฒนำพนักงำนเทศบำลต ำบลห้วยหิน อ ำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6. กำรสง่เสริมสนับสนุนกำรศึกษำต่อระดับ
ปริญญำตร ี

ศึกษำในสถำบันกำรศึกษำ
ของรัฐ หรือ สถำบันเอกชนที่
สำมำรถเบิกจำ่ยตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยได ้

- สถำบันกำรศึกษำ   
 

           ต ำแหน่งสำยงำนบริหำร 
 ต ำแหน่งสำยงำนผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงำนจำ้ง 

7. กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำต่อระดับ
ปริญญำโท 

ศึกษำในสถำบันกำรศึกษำ
ของรัฐ หรือ สถำบันเอกชนที่
สำมำรถเบิกจำ่ยตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยได ้

- สถำบันกำรศึกษำ              ต ำแหน่งสำยงำนบริหำร 
 ต ำแหน่งสำยงำนผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงำนจำ้ง 
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ตำรำงแผนพัฒนำพนักงำนเทศบำลต ำบลห้วยหิน อ ำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.หลักสูตรควำมรู้พื้นฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร 1. กำรปฐมนิเทศ 
2. กำรสอนงำน 
3. กำรฝึกอบรม 
4. กำรประชุม 

เทศบำลด ำเนินกำร 
ก.ท.จ. 
สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  
 

           ต ำแหน่งสำยงำนผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงำนจำ้ง 

2.หลักสูตรกำรพัฒนำเกีย่วกับงำนที่รับผิดชอบ 1. กำรฝึกอบรม 
2. กำรประชุมเชิงปฏิบัตกิำร 
3. กำรศึกษำดูงำน 
 

เทศบำลด ำเนินกำร 
ก.ท.จ. 
สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   
 

          ต ำแหน่งสำยงำนบริหำร 
 ต ำแหน่งสำยงำนผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงำนจำ้ง 

3. หลักสูตรควำมรู้และทกัษะเฉพำะ 1. กำรฝึกอบรม 
2. กำรประชุมเชิงปฏิบัตกิำร 
3. กำรศึกษำดูงำน 
 

เทศบำลด ำเนินกำร 
ก.ท.จ. 
สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต ำแหน่งสำยงำนบริหำร 
 ต ำแหน่งสำยงำนผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงำนจำ้ง 
 

4.หลักสูตรด้ำนกำรบริหำร 1. กำรฝึกอบรม 
2. กำรประชุมเชิงปฏิบัตกิำร 
3. กำรศึกษำดูงำน 
 

เทศบำลด ำเนินกำร 
ก.ท.จ. 
สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต ำแหน่งสำยงำนบริหำร 
 
 
 

5. หลักสูตรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 1. กำรฝึกอบรม 
2. กำรประชุมเชิงปฏิบัตกิำร 
3. กำรศึกษำดูงำน 
 

เทศบำลด ำเนินกำร 
ก.ท.จ. 
สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต ำแหน่งสำยงำนบริหำร 
 ต ำแหน่งสำยงำนผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงำนจำ้ง 
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ตำรำงแผนพัฒนำพนักงำนเทศบำลต ำบลห้วยหิน อ ำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเปา้หมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6. กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำต่อระดับ
ปริญญำตร ี

ศึกษำในสถำบันกำรศึกษำ
ของรัฐ หรือ สถำบันเอกชนที่
สำมำรถเบิกจำ่ยตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยได ้

- สถำบันกำรศึกษำ   
 

           ต ำแหน่งสำยงำนบริหำร 
 ต ำแหน่งสำยงำนผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงำนจำ้ง 

7. กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำต่อระดับ
ปริญญำโท 

ศึกษำในสถำบันกำรศึกษำ
ของรัฐ หรือ สถำบันเอกชนที่
สำมำรถเบิกจำ่ยตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยได ้

- สถำบันกำรศึกษำ              ต ำแหน่งสำยงำนบริหำร 
 ต ำแหน่งสำยงำนผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงำนจำ้ง 
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ตำรำงแผนพัฒนำพนักงำนเทศบำลต ำบลห้วยหิน อ ำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.หลักสูตรควำมรู้พื้นฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร 1. กำรปฐมนิเทศ 
2. กำรสอนงำน 
3. กำรฝึกอบรม 
4. กำรประชุม 

เทศบำลด ำเนินกำร 
ก.ท.จ. 
สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  
 

           ต ำแหน่งสำยงำนผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงำนจำ้ง 

2.หลักสูตรกำรพัฒนำเกีย่วกับงำนที่รับผิดชอบ 1. กำรฝึกอบรม 
2. กำรประชุมเชิงปฏิบัตกิำร 
3. กำรศึกษำดูงำน 
 

เทศบำลด ำเนินกำร 
ก.ท.จ. 
สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   
 

          ต ำแหน่งสำยงำนบริหำร 
 ต ำแหน่งสำยงำนผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงำนจำ้ง 

3. หลักสูตรควำมรู้และทกัษะเฉพำะ 1. กำรฝึกอบรม 
2. กำรประชุมเชิงปฏิบัตกิำร 
3. กำรศึกษำดูงำน 
 

เทศบำลด ำเนินกำร 
ก.ท.จ. 
สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต ำแหน่งสำยงำนบริหำร 
 ต ำแหน่งสำยงำนผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงำนจำ้ง 
 

4.หลักสูตรด้ำนกำรบริหำร 1. กำรฝึกอบรม 
2. กำรประชุมเชิงปฏิบัตกิำร 
3. กำรศึกษำดูงำน 
 

เทศบำลด ำเนินกำร 
ก.ท.จ. 
สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต ำแหน่งสำยงำนบริหำร 
 
 
 

5. หลักสูตรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 1. กำรฝึกอบรม 
2. กำรประชุมเชิงปฏิบัตกิำร 
3. กำรศึกษำดูงำน 
 

เทศบำลด ำเนินกำร 
ก.ท.จ. 
สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต ำแหน่งสำยงำนบริหำร 
 ต ำแหน่งสำยงำนผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงำนจำ้ง 
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ตำรำงแผนพัฒนำพนักงำนเทศบำลต ำบลห้วยหิน อ ำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6. กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำต่อระดับ
ปริญญำตร ี

ศึกษำในสถำบันกำรศึกษำ
ของรัฐ หรือ สถำบันเอกชนที่
สำมำรถเบิกจำ่ยตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยได ้

- สถำบันกำรศึกษำ   
 

           ต ำแหน่งสำยงำนบริหำร 
 ต ำแหน่งสำยงำนผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงำนจำ้ง 

7. กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำต่อระดับ
ปริญญำโท 

ศึกษำในสถำบันกำรศึกษำ
ของรัฐ หรือ สถำบันเอกชนที่
สำมำรถเบิกจำ่ยตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยได ้

- สถำบันกำรศึกษำ              ต ำแหน่งสำยงำนบริหำร 
 ต ำแหน่งสำยงำนผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงำนจำ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


