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ฟอง โครงการพัฒนาสักยภาพคณะกรรมการประเมนข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครู 
และบุคลากรทางการสักษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บระจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรืยน นายกเทศมนตรื ทุกเทศบาล และนายกองค์การบรืหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ส่าเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม ๐๐๒๓.๒/ว ๑๔๕๔
ลงวันท่ี ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยอำเภอปักธงชัยโด้รับแจังจากจังหวัดนครราชสีมาว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ได้ประกาศใช้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมีนตำแหน่งและวทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครู 
และบุคลากรทางการสักษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวับท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ มีผลใช้ 
บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นด้นมา ใบการนี้กรมส่งเสรืมการปกครองท้องถิ่น กำหนดดำเบนการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมีน่ข้อตกลงในการพัฒนางาบข้าราชการหรือพนักงานครู 
และบุคลากรทางการสักษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือให้ผู้อำนวยการ 

ส่านัก/กองการสักษา หัวหน้าส่วนราชการด้านการสักษา ผู้บรืหารสถานสักษา สักษานิเทศกํและข้าราชการ 
หรือพนักงาบครูที่มีวทยฐานะไม่ตํ่ากว่าระดับชำนาญการพิเศษ ในฐานะคณะกรรมการประเมีนข้อตกลง 
ในการพัฒนางานตามองค์ประกอบท่ีมาตรฐานท่ัวไปกำหนด มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ รูปแบบ ช้ันตอน 
วธ์การ และแนวทางปฏิบัตํ ตลอดจบสามารถดำเนับการเกี่ยวกับการพิจารณาโท้ความเห็บชอบข้อตกลง 
ใบการพัฒนางาน 6กั๐โ๓ลก(ว6 ร̂ก66๓6กเ:: โVป และการประเมีบผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
ในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการสักษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนและเหมาะสม ในอันท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรืยบรู้และการจัดการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธ์ภาพและประสิทธ์ผล ตลอดจนสามารถสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้น 
ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดสิทธ์ประโยชน์ความก้าวหน้า 
และความม่ันคงในวชาชพสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการสักษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตามมาตรฐานแห่งวชาชพท่ีเหมาะสมโดยกำหนดดำเนินการโครงการฯจำนวน๒ ร ู่น ๆ ล ะ๓ วับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 
รู่นละประมาณ ๕๐๐ คบ ระหว่างวันท่ี ๑๐ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส ถนนเพชรบุรืดัคใหม่ 

แชวงนักกะสัน เขตราชเทว กรูงเทพมหานคร

เพ่ือให้การดำเนินการโครงการสัมมนาๆ เป็นไปด้วยความเรืยบร้อยและบรรลุตามวัตลุประสงค์ 
อำเภอปักธงชัยจังขอความร่วมมีอองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ดำเนิบการดังน้ี

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีข้าราชการหรือพนักงาบครูและบุคลากรทางการสักษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานสักษา (โรงเรืยนและหรือศนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ทราบ

/และพิจารณา...
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และพิจารณาอนุญาตให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก/กองการสิกษา ห้วหนัาส่วนราขการค้านการสิก,ษา 
ผู้บริหารสถานสิกษา สืกษาบีเทศกํ และข้าราชการห่รอพนักงานครูท่ีมีวิหยฐานะไม่ต่ํากว่าระตับชำนาญการพิเศษ 
ในฐานะคณะกรรมการประเมนข้อตกลงในการพิฒนา ตามองค์ประกอบท่ีมาตรฐานท่ัวไป๓ ยวกันการประเมิน 
ตำแหน่งและวึทยฐานะสำหรับข้าราชการหรอพนักงานครูและบุคลากรทางการ สิกษาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๖๔ กำหนดเข้าร่วมสัมมนาพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน (ระบุรหัสรุ่นที่ประสงค์เข้ารับ 
การสัมมนา) และให้เดนทางไปเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ของรุ่นที่ได้ลงทะเบียนไว้ 
(รายงานตัววันแรกชองการสัมมนา ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.) ท้ังน้ีไห้เบีกค่าไข้จ่ายไนการเดินทาง 
ไปราชการและค่าลงทะเบียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้นสังกัด

๒.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาโดยการโอนเงินผ่าน 
ธนาคารกรูงไทย จำกัด (มหาชน) ก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า ๗ วัน โดยไข้แบบใบแจ้งการชำระเงินเข้าร่วม 
สัมมนา กรมส่งเสรัมการปกครองท้องถิ่น ช่ือหลักสูตร ะ โครงการพัฒนาสักยภาพคณะกรรมการประเมิน 
ข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรัอพนักงานครูและบุคลากรทางการสิกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประจำบีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕',อ๖ เป็นแบบฟอร์มใบการโอนเงิน จำบวบคบละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
เบีนค่าไข้จ่ายระหว่างการสัมมนาๆ ประกอบด้วยค่าเช่าท่ีพัก/ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมระหว่างการ 
เข้าร่วมสัมมนา/ค่าตอบแทบว้ทยากร/ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา ๆลๆ ไม่รวมเนี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ 
พร้อมนี้ให้ตรวจสอบความถูกค้องของรหัสหลักสูตรและรหัสรุ่นก่อนการโอนเงินตามแบบใบแจ้งการชำระ 
เงินตังกล่าว จากนั้น ให้โอบเงินค่าลงทะเบียนตามแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคารกรูงไทย จำกัด 

(มหาชน) (1๐๓03^ 0๐0๒ ะ ๙๒๔๙ ค่าลงทะเบียนโครงการมีกอบรม สถ. (ค่าธรรมเบียมการโอบเงิน 
องธนาคาร จำนวน ๑๐ บาท ต่อรายการ) และสามารถลงหะเบียนไค้ตั้งแต่นัตนี้เป็นค้นไป จบกว่าจะมี 
ผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหบตและค้องไม่เก๊บวับที่แจ้งกำหนดการรับรายงาบตัวของแต่ละรุ่น 

หากเก๊นกำหนดจะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาในแต่ละรุ่นไค้ และจะไม่ไค้เข้าร่วมการสัมมนา
๓.ใหัผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนานำใบเสร็จรับเงินหริอใบชำระค่าสาธารญปโภคและค่าบริการ 

เบีนหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียนการสัมมนา ตามหนังสิอกรมส่งเสรัมการปกครองท้องถิ่น 
ท่ี มท ๐๘๐๘.๔/ว ๗๖๒ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๔๔๒ เร่ือง การชำระเงินค่าลงทะเบียนการมีกอบรมผ่าน 

ธนาคารกรูงไทย จำกัด (มหาชน)
๔. ใบกรณืผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมการสัมมนาใบรุ่นไดแถ้ว แต่ปรากฏใบภายหลังว่าผู้เข้าร่วม 
การสัมมนาผู้นั้บ มีภารก๊จไม,สามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาอนุญาต 
บุคลากรอึ่บเข้าร่วมสัมมนาแทนในรุ่นนั้นได้ โดยเสนอหนังสือต่อผู้บรัหารท้องถิ่น (นายกองค์การบรัหาร 
ส่วนจังหวัด/นายกเทคมนตรี/บายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกเมีองพัทยา) เพ่ือขออนุมัดิเปล่ียนแปลง 
รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา และไข้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนตามข้อ ๓ แทนบุคคล 
ตังกล่าวท่ีตบไปแทน โดยไม่ตัองแก้ไขรายช่ือไนใบเสร็จรับเงินหรีอใบรับชำระค่าสาธารญปโภคและค่าบริการ 

แต่อย่างใด

/ท้ังน้ี...
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ท้ังบ้ี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินขอสงวนสิทธ๋ึจะไม่คินค่าลงทะเบยน ในกรณท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นลงทะเบยนเข้าร่วมการสัมมนา แต่ไม่เข้าร่วมการสัมมนาตามกำหนดไม่ว่ากรณได ๆ 
เนื่องจากม่ผลกระทบต่อการบริหารและค่าไข้จ่ายไนโครงการ ซ่ึงการคํดค่าใข้จ่ายต่อร่นไค้คิดเฉล่ียผู้เข้ารับ 
การสัมมนา จำนวน ๕:๐๐ คน หากมีข้อสงสัยสามารถตดต่อสอบถามท่ีไค้ท่ีหมายเลขโทรสัพท้ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ 
ต่อ ๔๒๒๖"๔๒๒๙, ๓๑๔๑, ๓๑๔๓ หริอฅิดต่อประสาบงาบกับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผดชอบโครงการ รายละเอยค 
ปรากฏตามสงท่ีส่งมาค้วย และสิบค้นข้อมลเพมเตมไค้ทางเว็บไชค้ ผผ^.1*0โลฬ๒.?๐.1:เา

จํงเริยนมาเพ่ือทราบและพจารณาดำเน้นการต่อไป

ขอแสดงความนับถอ
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สำนักงาบส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอำ๓ อ 
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