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  ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงกล่าวได้ว่าตัวชี้วัด
ความสำเร็จขององค์กรอยู่ที่คุณภาพของคน ดังนั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นตลอดจนผู้บังคับบัญชาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต้องร่วมกันวางแผนและดำเนิ นการเพ่ือสร้างและ
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสามารถเพ่ิมผลผลิตให้กับองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
  เทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้ดำเนินการจัดทำนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถผลักดันเป้าหมายและภารกิจขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป 
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๑. ความเป็นมา 

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ         
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หมวด ๑๔ กิจการอันเกี่ยวกับ            
การบริหารงานบุคคล ส่วนที่  ๔ การพัฒนาพนักงานเทศบาล กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา และต้องพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยยึด
หลักสมรรถนะและผลงาน ตลอดจนดูแลขวัญกำลังใจ สร้างความก้าวหน้าและคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความรัก
และผูกพันต่อองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ การบริหารงานบุคคล 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีคุณธรรมจริยธรรม” 
  ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   - มีความประหยัด ประหยัดต้นทุน ทรัพยากรและเวลา 
   - มีความรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา  
  ประสิทธิผล (Effectiveness) มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   - มีผลสำเร็จตามบรรลุเป้าหมาย 
   - มีคุณภาพ 
  คุณธรรม (Morality) และจริยธรรม (Ethics) มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   - การครองตนและประพฤติปฏิบัติที่ ถูกต้องเหมาะสมตามขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรมองค์กร มีวินัย ซื่อสัตย์ ยุติธรรม อดทน มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

 พันธกิจ (Mission) 
  สรรหา    บุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นคนดี 
  พัฒนา    บุคลากรให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีคุณธรรม จริยธรรม 
  รักษาไว้  รักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร 
  ใช้ประโยชน์   จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ทำงานเต็มศักยภาพตาม 
    ความสามารถ  

 

 

 



๓. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 การวิเคราะห์บุคลากร (Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาล  

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
๑. มีบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ ์
๒. มีคำสั่งแบ่งงานหรือมอบอำนาจการบริหารงาน
ตามลำดับชั้น 
๓ . มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม 
๔. มีสถานที ่อุปกรณเ์พียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๒. เจ้าหน้าที่มีความตระหนักใหน้าที่ และความ
รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๓. ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด 
รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ เกิดสิ่งจูงใจและ
ขวัญกำลังใจ ที่จะทำให้บุคลากรทุ่มเทกำลังกายและ
ความคิดในการปฏิบัติงาน 
๔. ทำงานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (threats) 

๑ . ความก้าวหน้ าในสายอาชีพของบุคลากรใน
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว กว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกิดข้ึนภายหลัง 
๒ . ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถทำได้รวดเร็วกว่าหน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ เนื่องจากเป็นนิติบุคคล 
๓ . มีแหล่งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ได้แก่  
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
๔. มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุม
ทั่วประเทศทำให้มีเครือข่ายในการทำงาน 

๑. ข้อจำกัดของระเบียบ กฎหมาย 
๒. นโยบายลดจำนวนคนในภาครัฐ 
๓. การกำหนดกรอบอัตรากำลังต้องอยู่ภายใต้วงเงิน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามท่ีระเบียบกำหนด 

 

 
๔. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
เทศบาลเมืองปรกฟ้า ดังนี้ 
 ๑. ด้านการสรรหา 
 ด้านการกำหนดตำแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ให้มีการวางแผนกำลังคนที่เหมาะสม      
มุ่งสรรหาบุคลากรด้วยระบบการคัดเลือกท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะตามท่ีกำหนด ยึดประโยชน์และผลสำเร็จขององค์กรเป็นสำคัญ 



 ๒. ด้านการพัฒนา 
 การพัฒนาบุคลากร ให้มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโดยเชื่อมโยงกับสมรรถนะตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งและนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมรับภารกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กร มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม การเรียนรู้พัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างท่ัวถึงท้ังองค์กร 
 ๓. ด้านการรักษาไว้ 
 การรักษาและจูงใจให้มีการวางแผนมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตให้มีความสมดุลโดยการสร้าง
สภาพแวดล้อมระบบวิธีทำงานที่ดี มีเส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน มีการวางแผนเตรียมความพร้อม
บุคลากรที่จะดำรงตำแหน่งในอนาคต มีการพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพ 
 ๔. ด้านการใช้ประโยชน์ 
 การใช้ประโยชน์ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน    
ให้เกิดความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งควบคุมกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้าถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อน       
การดำเนินงานขององค์กร จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น สำหรับใช้เป็นกรอบ        
และแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล      
ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข      
ขวัญกำลังใจดี พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๕.๑ นโยบายด้านการบริหาร 
  ๑. กระจายอำนาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น 
  ๒. มีการกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารให้เป็นไปตามแผนงาน 
  ๓. มีการจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มีความ
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๕.๒ นโยบายอัตรากำลังและบริหารอัตรากำลัง 
  ๑. การบริหารอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามพันธกิจ 
  ๒. การพัฒนาระบบแผนงานติดตามประเมินผลการใช้กำลังคน 
  ๓. การพัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของกำลังคน 
 ๕.๓ นโยบายด้านสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
  ๑. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการ
ความรู้ 
  ๒. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
ต่างๆขององค์กรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๔ นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
  ๑. มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อำนวยการกองเป็นการรายงาน ติดตาม และร่วมแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะ 



  ๒. ทุกส่วนราชการมีการประชุมงาน เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 
  ๓. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 ๕.๕ นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 
  ๑. ให้ทุกงานในกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
  ๒. ให้ทุกงานจัดทำข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และ หาแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูล 
 ๕.๖ นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ๑. มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใกหลักสูตรต่างๆ 
  ๒. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

๖. มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 
 ๑. มีการจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพงานบริการสาธารณะ สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำทุกปี 
 ๒. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
 ๓. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทำงานร่วมกัน เช่น การจัด
กิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น 

๗. มาตรการดำเนินการทางวินัย 
 ๑. มอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทำผิดวินัยไม่ 
ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน แล้วเสนอให้ปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรีทราบ 
 ๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง 
ยกเว้นการกระทำผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ 
  ๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ 
  ๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่ 
กฎหมายหรือระเบียบกำหนด 
  ๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานท่ีจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ 
เทศบาล 
  ๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง  



วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 
 วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากร ของเทศบาลเมืองปรกฟ้ากำหนดวิธีการ
พัฒนา ตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธี ดังนี้ 
 ๑. วิธีการดำเนินการ 
  ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
  ๑.๒ การฝึกอบรม 
  ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
  ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจำเดือนของเทศบาล
การถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
  ๑.๕ การสอนงาน การให้คำปรึกษา 
  ๑.๖ การมอบหมายงาน 
  ๑.๗ การให้การศึกษา 
 ๒. แนวทางการดำเนินการ 
 การดำเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรของเทศบาลเมืองปรกฟ้า นอกจาก
มีวิธีการดำเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการดำเนินการได้กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้ ๓ แนวทาง 
ดังนี้ 
  ๒.๑ เทศบาลดำเนินการเอง 
  ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการโดย 
เทศบาลจัดส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรม 
  ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานเทศบาล 
เทศบาลเมืองปรกฟ้าเป็นผู้ดำเนินการ 
 ๓. ระยะเวลาในการดำเนินการพัฒนา 
  ๓.๑ ปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
  ๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
  ๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
 ๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้จัดทำโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ                
ของงานในแต่ละตำแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่างๆ   
ในส่วนที่ ๕ 
 



ปี ๒๕๖๔ 
(จ ำนวน 

คน)

ปี ๒๕๖๕
(จ ำนวน 

คน)

ปี ๒๕๖๖
(จ ำนวน คน)

เทศบำล
ด ำเนินกำร

เอง

ส่งอบรม
กับหน่วยงำน

อ่ืน
1 หลักสูตรเก่ียวกับนายกเทศมนตรี

หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนายกเทศมนตรี ให้มี
ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ในการบริหารงานมากย่ิงข้ึน

นายกเทศมนตรี ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

1 1 1 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

2 หลักสูตรเก่ียวกับรองนายกเทศมนตรี
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของรองนายกเทศมนตรี ให้มี
ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ในการบริหารงานมากย่ิงข้ึน

รองนายกเทศมนตรี 
ได้รับการฝึกอบรม 
๑ คร้ัง/ปี

2 2 2 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

3 หลักสูตรเก่ียวกับเลขานุการ
นายกเทศมนตรี
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของเลขานุการนายกเทศมนตรี
 ให้มีทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการบริหารงานมาก
ย่ิงข้ึน

เลขานุการ
นายกเทศมนตรี 
ได้รับการฝึกอบรม 
๑ คร้ัง/ปี

2 2 2 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

4 หลักสูตรเก่ียวกับประธานสภา
เทศบาล หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของประธานสภาเทศบาล ให้
มีทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการบริหารงานใน
หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบมากย่ิงข้ึน

ประธานสภาเทศบาล
ได้รับการฝึกอบรม 
๑ คร้ัง/ปี

1 1 1 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

งบประมำณท่ีใช้
/ท่ีมำ

วิธีกำรพัฒนำ
แผนกำรพัฒนำพนักงำนเทศบำล ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

ปีงบประมำณท่ีพัฒนำ ลักษณะกำรฝึกอบรม/พัฒนำ

ท่ี โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ กำรด ำเนินกำร



ปี ๒๕๖๔ 
(จ ำนวน 

คน)

ปี ๒๕๖๕
(จ ำนวน 

คน)

ปี ๒๕๖๖
(จ ำนวน คน)

เทศบำล
ด ำเนินกำร

เอง

ส่งอบรม
กับหน่วยงำน

อ่ืน

5 หลักสูตรเก่ียวกับรองประธานสภา
เทศบาล หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของรองประธานสภาเทศบาล 
ให้มีทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการบริหารงานใน
หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบมากย่ิงข้ึน

รองประธานสภา
เทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

1 1 1 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

6 หลักสูตรเก่ียวกับสมาชิกสภา
เทศบาล หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของสมาชิกสภาเทศบาล ให้มี
ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ในการบริหารงานในหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบมากย่ิงข้ึน

สมาชิกสภาเทศบาล 
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

16 16 16 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

7 หลักสูตรเก่ียวกับเลขานุการสภา
เทศบาล หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของเลขานุการสภาเทศบาล 
ให้มีทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการบริหารงานใน
หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบมากย่ิงข้ึน

เลขานุการสภาเทศบาล
 ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

1 1 1 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

8 หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงาน
ท้องถ่ิน หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานท้องถ่ิน ให้
มีทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการบริหารงานใน
หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบมากย่ิงข้ึน

นักบริหารงานท้องถ่ิน
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

2 2 2 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

ท่ี โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ กำรด ำเนินกำร

ปีงบประมำณท่ีพัฒนำ ลักษณะกำรฝึกอบรม/พัฒนำ

งบประมำณท่ี
ใช้/ท่ีมำ



ปี ๒๕๖๔ 
(จ ำนวน 

คน)

ปี ๒๕๖๕
(จ ำนวน 

คน)

ปี ๒๕๖๖
(จ ำนวน คน)

เทศบำล
ด ำเนินกำร

เอง

ส่งอบรม
กับหน่วยงำน

อ่ืน

9 หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงาน
ท่ัวไป หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานท่ัวไป ให้มี
ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ในการบริหารงานในหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบมากย่ิงข้ึน

นักบริหารงานท่ัวไป 
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

6 6 6 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

10 หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานการ
คลัง หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานการคลัง ให้
มีทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการบริหารงานใน
หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบมากย่ิงข้ึน

นักบริหารงานการคลัง
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

3 3 3 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

11 หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงานช่าง
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานช่าง ให้มี
ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ในการบริหารงานในหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบมากย่ิงข้ึน

นักบริหารงานช่าง
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

2 2 2 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

12 หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงาน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม ให้มีทักษะ 
ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานในหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบมากย่ิงข้ึน

นักบริหารงาน
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

3 3 3 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

งบประมำณท่ี
ใช้/ท่ีมำ

ท่ี โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ กำรด ำเนินกำร

ปีงบประมำณท่ีพัฒนำ ลักษณะกำรฝึกอบรม/พัฒนำ



ปี ๒๕๖๔ 
(จ ำนวน 

คน)

ปี ๒๕๖๕
(จ ำนวน 

คน)

ปี ๒๕๖๖
(จ ำนวน คน)

เทศบำล
ด ำเนินกำร

เอง

ส่งอบรม
กับหน่วยงำน

อ่ืน

13 หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงาน
การศึกษา หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานการศึกษา 
ให้มีทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการบริหารงานใน
หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบมากย่ิงข้ึน

นักบริหารงานการศึกษา
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

2 2 2 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

14 หลักสูตรเก่ียวกับนักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ให้มีทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหารงาน
ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบมากย่ิงข้ึน

นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

2 2 2 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

15 หลักสูตรเก่ียวกับนักทรัพยากร
บุคคลหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่
ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน

พนักงานเทศบาล
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

1 1 1 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

16 หลักสูตรเก่ียวกับนิติกรหรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่
ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน

พนักงานเทศบาล
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

1 1 1 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

ท่ี โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ กำรด ำเนินกำร

ปีงบประมำณท่ีพัฒนำ ลักษณะกำรฝึกอบรม/พัฒนำ

งบประมำณท่ี
ใช้/ท่ีมำ



ปี ๒๕๖๔ 
(จ ำนวน 

คน)

ปี ๒๕๖๕
(จ ำนวน 

คน)

ปี ๒๕๖๖
(จ ำนวน คน)

เทศบำล
ด ำเนินกำร

เอง

ส่งอบรม
กับหน่วยงำน

อ่ืน

17 หลักสูตรเก่ียวกับนักจัดการงาน
ทะเบียนและบัตร หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่
ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน

พนักงานเทศบาล
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

1 1 1 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

18 หลักสูตรเก่ียวกับวิศวกรโยธา หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่
ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน

พนักงานเทศบาล
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

1 1 1 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

19 หลักสูตรเก่ียวกับพยาบาลวิชาชีพ 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่
ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน

พนักงานเทศบาล
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

1 1 1 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

20 หลักสูตรเก่ียวกับนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่
ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน

พนักงานเทศบาล
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

1 1 1 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

ลักษณะกำรฝึกอบรม/พัฒนำ

งบประมำณท่ี
ใช้/ท่ีมำ

ท่ี โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ กำรด ำเนินกำร

ปีงบประมำณท่ีพัฒนำ



ปี ๒๕๖๔ 
(จ ำนวน 

คน)

ปี ๒๕๖๕
(จ ำนวน 

คน)

ปี ๒๕๖๖
(จ ำนวน คน)

เทศบำล
ด ำเนินกำร

เอง

ส่งอบรม
กับหน่วยงำน

อ่ืน

21 หลักสูตรเก่ียวกับนักวิชาการศึกษา 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่
ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน

พนักงานเทศบาล
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

1 1 1 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

22 หลักสูตรเก่ียวกับนักสันทนาการ 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่
ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน

พนักงานเทศบาล
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

1 1 1 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

23 หลักสูตรเก่ียวกับครูหรือหลักสูตร
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่
ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน

พนักงานครูเทศบาล
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

8 8 8 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

24 หลักสูตรเก่ียวกับนักสังคม
สงเคราะห์หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่
ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน

พนักงานเทศบาล
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

1 1 1 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

ท่ี โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ กำรด ำเนินกำร

ปีงบประมำณท่ีพัฒนำ ลักษณะกำรฝึกอบรม/พัฒนำ

งบประมำณท่ี
ใช้/ท่ีมำ



ปี ๒๕๖๔ 
(จ ำนวน 

คน)

ปี ๒๕๖๕
(จ ำนวน 

คน)

ปี ๒๕๖๖
(จ ำนวน คน)

เทศบำล
ด ำเนินกำร

เอง

ส่งอบรม
กับหน่วยงำน

อ่ืน

25 หลักสูตรเก่ียวกับนักวิชาการ
ตรวจสอบภายในหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่
ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน

พนักงานเทศบาล
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

1 1 1 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

26 หลักสูตรเก่ียวกับเจ้าพนักงาน
ธุรการหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่
ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน

พนักงานเทศบาล
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

1 1 1 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

27 หลักสูตรเก่ียวกับเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่
ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน

พนักงานเทศบาล
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

1 1 1 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

28 หลักสูตรเก่ียวกับเจ้าพนักงานพัสดุ
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่
ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน

พนักงานเทศบาล
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

1 1 1 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

ลักษณะกำรฝึกอบรม/พัฒนำ

งบประมำณท่ี
ใช้/ท่ีมำ

ท่ี โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ กำรด ำเนินกำร

ปีงบประมำณท่ีพัฒนำ



ปี ๒๕๖๔ 
(จ ำนวน 

คน)

ปี ๒๕๖๕
(จ ำนวน 

คน)

ปี ๒๕๖๖
(จ ำนวน คน)

เทศบำล
ด ำเนินกำร

เอง

ส่งอบรม
กับหน่วยงำน

อ่ืน

29 หลักสูตรเก่ียวกับเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่
ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน

พนักงานเทศบาล
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

1 1 1 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

30 หลักสูตรเก่ียวกับนายช่างโยธาหรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่
ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน

พนักงานเทศบาล
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

2 2 2 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

31 หลักสูตรเก่ียวกับเจ้าพนักงาน
ประปาหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่
ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน

พนักงานเทศบาล
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

1 1 1 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

32 หลักสูตรเก่ียวกับเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่
ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน

พนักงานเทศบาล
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

1 1 1 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

ท่ี โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ กำรด ำเนินกำร

ปีงบประมำณท่ีพัฒนำ ลักษณะกำรฝึกอบรม/พัฒนำ

งบประมำณท่ี
ใช้/ท่ีมำ



ปี ๒๕๖๔ 
(จ ำนวน 

คน)

ปี ๒๕๖๕
(จ ำนวน 

คน)

ปี ๒๕๖๖
(จ ำนวน คน)

เทศบำล
ด ำเนินกำร

เอง

ส่งอบรม
กับหน่วยงำน

อ่ืน

33 หลักสูตรเก่ียวกับเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่
ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน

พนักงานเทศบาล
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

1 1 1 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

34 หลักสูตรเก่ียวกับลูกจ้างประจ าหรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทุกต าแหน่งให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน

ลูกจ้างประจ า
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

3 3 3 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

35 หลักสูตรเก่ียวกับพนักงานจ้างทุก
ต าแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทุกต าแหน่งให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน

พนักงานจ้าง
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

47 47 47 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

36 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการ

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่
ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

123 123 123 ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

ลักษณะกำรฝึกอบรม/พัฒนำ

งบประมำณท่ี
ใช้/ท่ีมำ

ท่ี โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ กำรด ำเนินกำร

ปีงบประมำณท่ีพัฒนำ



ปี ๒๕๖๔ 
(จ ำนวน 

คน)

ปี ๒๕๖๕
(จ ำนวน 

คน)

ปี ๒๕๖๖
(จ ำนวน คน)

เทศบำล
ด ำเนินกำร

เอง

ส่งอบรม
กับหน่วยงำน

อ่ืน

37 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่
ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

123 123 123 ✓ ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

38 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวินัย
และการรักษาวินัย

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับ แต่
ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง
ได้รับการฝึกอบรม
๑ คร้ัง/ปี

99 99 99 ✓ ✓ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี

ท่ี โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ กำรด ำเนินกำร

ปีงบประมำณท่ีพัฒนำ ลักษณะกำรฝึกอบรม/พัฒนำ

งบประมำณท่ี
ใช้/ท่ีมำ



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ต.ค.
๖๓

พ.ย.
๖๓

ธ.ค.
๖๓

ม.ค.
๖๔

ก.พ.
๖๔

มี.ค.
๖๔

เม.ย.
๖๔

พ.ค.
๖๔

มิ.ย.
๖๔

ก.ค.
๖๔

ส.ค.
๖๔

ก.ย.
๖๔

หมำยเหตุ

1
ประชุมประจ ำเดือนผู้บริหำร/พนักงำน

-

2
ประชุมมอบนโยบำยเร่งด่วนหรือติดตำมกำรด ำเนินงำน

-

3
สนับสนุนให้พนักงำนท่ีบรรจุใหม่เข้ำอบรมหลักสูตรของ
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกคน

งบเทศบำล

4
สนับสนุนให้พนักงำนเข้ำรับกำรอบรมเก่ียวกับกำรพัฒนำงำน
ในหน้ำท่ีหรืองำนต่ำงๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

งบเทศบำล

5
จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนเพ่ิมประสิทธิภำพให้พนักงำน
ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล

งบเทศบำล

6
ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติให้พนักงำนเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรต่ำงๆ
สรุปควำมส ำคัญเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับและสรุป
ก ำหนดให้พนักงำนทุกคนได้รับทรำบร่วมกัน

-

7
อบรมสัมมนำศึกษำดูงำน กลุ่มผู้น ำชุมชน กลุ่มอำชีพ กลุ่ม อสม. 
กลุ่ม อปพร. และประชำคมหมู่บ้ำน

งบเทศบำล

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ต.ค.
๖4

พ.ย.
๖4

ธ.ค.
๖4

ม.ค.
๖5

ก.พ.
๖5

มี.ค.
๖5

เม.ย.
๖5

พ.ค.
๖5

มิ.ย.
๖5

ก.ค.
๖5

ส.ค.
๖5

ก.ย.
๖5

หมำยเหตุ

1
ประชุมประจ ำเดือนผู้บริหำร/พนักงำน

-

2
ประชุมมอบนโยบำยเร่งด่วนหรือติดตำมกำรด ำเนินงำน

-

3
สนับสนุนให้พนักงำนท่ีบรรจุใหม่เข้ำอบรมหลักสูตรของ
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกคน

งบเทศบำล

4
สนับสนุนให้พนักงำนเข้ำรับกำรอบรมเก่ียวกับกำรพัฒนำงำน
ในหน้ำท่ีหรืองำนต่ำงๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

งบเทศบำล

5
จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนเพ่ิมประสิทธิภำพให้พนักงำน
ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล

งบเทศบำล

6
ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติให้พนักงำนเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรต่ำงๆ
สรุปควำมส ำคัญเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับและสรุป
ก ำหนดให้พนักงำนทุกคนได้รับทรำบร่วมกัน

-

7
อบรมสัมมนำศึกษำดูงำน กลุ่มผู้น ำชุมชน กลุ่มอำชีพ กลุ่ม อสม. 
กลุ่ม อปพร. และประชำคมหมู่บ้ำน

งบเทศบำล

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ต.ค.
๖5

พ.ย.
๖5

ธ.ค.
๖5

ม.ค.
๖6

ก.พ.
๖6

มี.ค.
๖6

เม.ย.
๖6

พ.ค.
๖6

มิ.ย.
๖6

ก.ค.
๖6

ส.ค.
๖6

ก.ย.
๖6

หมำยเหตุ

1
ประชุมประจ ำเดือนผู้บริหำร/พนักงำน

-

2
ประชุมมอบนโยบำยเร่งด่วนหรือติดตำมกำรด ำเนินงำน

-

3
สนับสนุนให้พนักงำนท่ีบรรจุใหม่เข้ำอบรมหลักสูตรของ
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกคน

งบเทศบำล

4
สนับสนุนให้พนักงำนเข้ำรับกำรอบรมเก่ียวกับกำรพัฒนำงำน
ในหน้ำท่ีหรืองำนต่ำงๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

งบเทศบำล

5
จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนเพ่ิมประสิทธิภำพให้พนักงำน
ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล

งบเทศบำล

6
ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติให้พนักงำนเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรต่ำงๆ
สรุปควำมส ำคัญเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับและสรุป
ก ำหนดให้พนักงำนทุกคนได้รับทรำบร่วมกัน

-

7
อบรมสัมมนำศึกษำดูงำน กลุ่มผู้น ำชุมชน กลุ่มอำชีพ กลุ่ม อสม. 
กลุ่ม อปพร. และประชำคมหมู่บ้ำน

งบเทศบำล

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6


