
 

การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

เทศบาลตําบลมวงนา อําเภอดอนจาน  

จังหวัดกาฬสินธุ 



                                การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลมวงนา อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ 

 

ท่ี โครงสราง/หลักสูตร วัตถุประสงค 
แนวทางการ
ดําเนินการ 

ปงบประมาณท่ี
ฝกอบรม 

ปงบประมาณ 
๒๕๖๓  

(จํานวนคน) 

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา การติดตามและ
ประเมินผล 

ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เทศบาลตําเนิน

การเอง 
ฝกอบรมกับ 
หนวยงานอ่ืน 

๑ หลักสตูรเก่ียวกับนายกเทศมนตรี  
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานของ
นายกเทศมนตรีใหมีทักษะ 
ความรู และความเขาใจ ใน
การบริหารงานมากยิ่งข้ึน 

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/
ป 

๑ - / ไมไดเขารับการ
ฝกอบรมตามแนว
ทางการพัฒนา 

๒ หลักสตูรเก่ียวกับรองนายกเทศมนตรี  
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานของรอง
นายกเทศมนตรีใหมีทักษะ 
ความรู และความเขาใจ ใน
การบริหารงานมากยิ่งข้ึน 

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/
ป 

๑ - / ไมไดเขารับการ
ฝกอบรมตามแนว       
ทางการพัฒนา 

๓ หลักสตูรเก่ียวกับเลขานุการ
นายกเทศมนตรี  หรือหลักสูตรอ่ืน       
ท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานของเลขานุการ
นายกเทศมนตรีใหมีทักษะ 
ความรู และความเขาใจ ใน
การบริหารงานมากยิ่งข้ึน 

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/
ป 

๑ - / ไมไดเขารับการ
ฝกอบรมตามแนว       
ทางการพัฒนา 

๔ หลักสตูรเก่ียวกับประธานสภาเทศบาล 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานของประธานสภา
ใหมีทักษะ ความรู และ
ความเขาใจ ในการ
บริหารงานมากยิ่งข้ึน 

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/
ป 

๑ - / ไมไดเขารับการ
ฝกอบรมตามแนว       
ทางการพัฒนา 

 

 



– ๒ – 

 

ท่ี โครงสราง/หลักสูตร วัตถุประสงค 
แนวทางการ
ดําเนินการ 

ปงบประมาณท่ี
ฝกอบรม 

ปงบประมาณ 
๒๕๖๓  

(จํานวนคน) 

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา การติดตามและ
ประเมินผล 

ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เทศบาล 

ตําเนนิการเอง 
ฝกอบรมกับ
หนวยงานอ่ืน 

๕ หลักสตูรเก่ียวกับสมาชิกสภาเทศบาล  
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานของสมาชิกสภา
เทศบาล ใหมีทักษะ ความรู 
และความเขาใจ ในการ
บริหารงานมากยิ่งข้ึน 

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป ๑ - / ไมไดเขารับการ
ฝกอบรมตามแนว
ทางการพัฒนา 

๖ หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงาน
ทองถ่ิน (ปลัดเทศบาล)  หรือหลักสูตร
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานของนักบริหารงาน
ทองถ่ิน (ปลัดเทศบาล)        
ใหมีทักษะ ความรู และ     
ความเขาใจ ในการบรหิารงาน
มากยิ่งข้ึน 

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป ๑ - / ผานการฝกอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

๗ หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงาน
ทองถ่ิน (รองปลัดเทศบาล)  หรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานของนักบริหารงาน
ทองถ่ิน (รองปลัดเทศบาล)        
ใหมีทักษะ ความรู และ     
ความเขาใจ ในการบรหิารงาน
มากยิ่งข้ึน 

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป ๑ - / ผานการฝกอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

๘ หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงานท่ัวไป 
(หัวหนาสํานักปลดั)  หรือหลักสูตรอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานของนักบริหารงาน
ท่ัวไป (หัวหนาสํานักปลดั)        
ใหมีทักษะ ความรู และ     
ความเขาใจ ในการบรหิารงาน
มากยิ่งข้ึน 

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป ๑ - / ผานการฝกอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 
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ท่ี โครงสราง/หลักสูตร วัตถุประสงค 
แนวทางการ
ดําเนินการ 

ปงบประมาณท่ี
ฝกอบรม 

ปงบประมาณ 
๒๕๖๓  

(จํานวนคน) 

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา การติดตามและ
ประเมินผล 

ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เทศบาล 

ตําเนนิการเอง 
ฝกอบรมกับ
หนวยงานอ่ืน 

๙ หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงาน     
การคลัง (ผอ.กองคลัง)  หรือหลักสูตร
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานของนักบริหารงาน
การคลัง (ผอ.กองคลัง) ใหมี
ทักษะ ความรู และความ
เขาใจ ในการบริหารงาน    
มากยิ่งข้ึน 

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป ๑ - / ผานการฝกอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

๑๐ หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงาน
การศึกษา (ผอ.กองการศึกษา)  หรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานของนักบริหารงาน
การศึกษา (ผอ.กองการศึกษา) 
ใหมีทักษะ ความรู และความ
เขาใจ ในการบริหารงาน    
มากยิ่งข้ึน 

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป ๑ - / ผานการฝกอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

๑๑ หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงานชาง 
(ผอ.กองชาง)  หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานของนักบริหาร  
งานชาง (ผอ.กองชาง) ใหมี
ทักษะ ความรู และความ
เขาใจ ในการบริหารงาน    
มากยิ่งข้ึน 

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป ๑ - / ตําแหนงวาง 

๑๒ หลักสตูรเก่ียวกับนักพัฒนาชุมชนหรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และ
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
แตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน     

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป ๑ - / ยังไมไดเขารับ           
การอบรมตามแนว 

ทางการพัฒนา 

 



– ๔ – 

 

ท่ี โครงสราง/หลักสูตร วัตถุประสงค 
แนวทางการ
ดําเนินการ 

ปงบประมาณท่ี
ฝกอบรม 

ปงบประมาณ 
๒๕๖๓  

(จํานวนคน) 

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา การติดตามและ
ประเมินผล 

ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เทศบาล 

ตําเนนิการเอง 
ฝกอบรมกับ
หนวยงานอ่ืน 

๑๓ หลักสตูรเก่ียวกับนักทรัพยากรบุคคล 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และ
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
แตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน     

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป ๑ - / ผานการฝกอบรมตาม 
แนวทางการพัฒนา 

๑๔ หลักสตูรเก่ียวกับนักวิเคราะห 
นโยบายละแผน หรือหลักสูตรอ่ืน      
ท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และ
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
แตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน     

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป ๑ - / ยังไมไดเขารบั           
การอบรมตามแนว 

ทางการพัฒนา 

๑๕ หลักสตูรเก่ียวกับเจาพนักงานธุรการ 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และ
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
แตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน     

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป ๑ - / ยังไมไดเขารบั           
การอบรมตามแนว 

ทางการพัฒนา 

๑๖ หลักสตูรเก่ียวกับเจาพนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั หรือหลักสูตร
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และ
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
แตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน     

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป ๑ - / ผานการฝกอบรมตาม 
แนวทางการพัฒนา 

๑๗ หลักสตูรเก่ียวกับนักวิชาการเงินและ
บัญชี หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และ
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
แตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน     

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป ๑ - / ยังไมไดเขารบั           
การอบรมตามแนว 

ทางการพัฒนา 

๑๘ หลักสตูรเก่ียวกับเจาพนักงานการเงิน
และบัญชี หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และ
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
แตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน     

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป ๑ - / ยังไมไดเขารบั           
การอบรมตามแนว 

ทางการพัฒนา 



– ๕ – 

 

ท่ี โครงสราง/หลักสูตร วัตถุประสงค 
แนวทางการ
ดําเนินการ 

ปงบประมาณท่ี
ฝกอบรม 

ปงบประมาณ 
๒๕๖๓  

(จํานวนคน) 

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา การติดตามและ
ประเมินผล 

ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เทศบาล 

ตําเนนิการเอง 
ฝกอบรมกับ
หนวยงานอ่ืน 

๑๙ หลักสตูรเก่ียวกับเจาพนักงาน           
จัดเก็บรายได หรือหลักสตูรอ่ืน         
ท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และ
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
แตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน     

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป ๑ - / ยังไมไดเขารบั           
การอบรมตามแนว 

ทางการพัฒนา 

๒๐ หลักสตูรเก่ียวกับเจาพนักงานพัสดุ           
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และ
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
แตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน     

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป ๑ - / ผานการฝกอบรมตาม 
แนว ทางการพัฒนา 

๒๑ หลักสตูรเก่ียวกับนักวิชาการศึกษา 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และ
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
แตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน     

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป ๑ - / ผานการฝกอบรมตาม 
แนว ทางการพัฒนา 

๒๒ หลักสตูรเก่ียวกับนายชางโยธาหรอื
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และ
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
แตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน     

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป ๑ - / ยังไมไดเขารบั           
การอบรมตามแนว 

ทางการพัฒนา 

๒๓ หลักสตูรเก่ียวกับครูหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และ
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
แตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน     

พนักงานครูเทศบาล
จํานวน ๓ คน

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 

๑ - / ผานการฝกอบรมตาม 
แนว ทางการพัฒนา 

๒๔ หลักสตูรเก่ียวกับลูกจางประจําหรอื
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และ
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
แตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน     

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป ๑ - / ยังไมไดเขารบั           
การอบรมตามแนว 

ทางการพัฒนา 



– ๖ – 

 

ท่ี โครงสราง/หลักสูตร วัตถุประสงค 
แนวทางการ
ดําเนินการ 

ปงบประมาณท่ี
ฝกอบรม 

ปงบประมาณ 
๒๕๖๓  

(จํานวนคน) 

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา การติดตามและ
ประเมินผล 

ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เทศบาล 

ตําเนนิการเอง 
ฝกอบรมกับ
หนวยงานอ่ืน 

๒๕ โครงการสงเสริมระบบคณุธรรม
จริยธรรม 

เพ่ือพัฒนาการมีคณุธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินให

สามารถปฏิบัติงานไดด ี

คณะผูบริหารสมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา  พนักงาน

ครูเทศบาล              
และพนักงานจาง 

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 

- - - อยูระหวางการแพรระบาด
ของไวรสัโควิท -๑๙ 

๒๖ การพัฒนาระบบ  IT เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และ
ความเขาใจในการปฏิบัติงานแต
ละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน     

ฝกอบรมคอมพิวเตอร ,  
Internet  

๑ - / ยังไมไดเขารบั           
การอบรมตามแนว 

ทางการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  โดยงานบริหารงานบคุคล  

                                                                                                                                                                   สาํนกัปลดั เทศบาลตําบลมว่งนา  

 



 


