
 



 



 
 

ค ำน ำ 
 
                     การบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจส าคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร จึงเป็นภาระหน้าที่
ของผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้รับผิดชอบงานบุคคล  ที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ 
พัฒนาบุคลากร เพ่ือท าให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลส าเร็จ            
ต่อเป้าหมายของหน่วยงาน  
                     การจัดท าแผนพัฒนาพนักงาน เป็นการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู้ และ
ประสบการณ์ในการท างานเป็นข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนความต้องการพัฒนาองค์ความรู้ บนพ้ืนฐานของ
มาตรฐานต าแหน่งแต่ละต าแหน่ง ปัญหาและอุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็งต่าง ๆ มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาพนักงาน พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความสามารถด้วยการ
ฝึกอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น  
  เทศบาลต าบลประจันตคาม จึงได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงาน ๓ ปี (๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ขึ้น เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร และให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคน 
ได้ทราบ และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนพัฒนำพนักงำนเทศบำล ๓ ปี 

เทศบำลต ำบลประจันตคำม อ ำเภอประจันตคำม จังหวัดปรำจีนบุรี 
******************* 

 

๑.  หลักกำรและเหตุผล 

  การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงความต้องการ และทันเวลา เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งใน
ปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization)  โดยต้องอาศัยความรู้  ความสามารถของ
บุคลากร  องค์ความรู้  และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  ตลอดจนการจัดการองค์ความรู้ภายใน
และภายนอกองค์กร เหล่านี้คือปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 
  ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม  
อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นั้น  ต้องพัฒนาทั้ง  ๕  ด้าน  ได้แก่ 

(๑)    ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายของหน่วยงาน  เป็นต้น 
  (๒)  ด้านความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่ ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
  (๓)  ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงาน และการบริการประชาชน  
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
  (๔)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อสาร และสื่อความหมาย 
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

(๕)  ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน            
การปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีความสุข 

  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลต าบลประจันตคาม ต้องจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  
ให้มีประสิทธิภาพ  และมีระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ทันสมัย  และมีมาตรฐานของการให้บริการ
ประชาชนทุก ๆ ด้าน รวมทั้งเป็นการเพ่ิมทักษะ  ความรู้ให้ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  มีความรู้
ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลต าบลประจันตคามจึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ขึ้น  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร   อีกท้ังยังเป็นการ
พัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลต าบลประจันตคาม ในการ
ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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๒.  วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลประจันตคาม ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ตามกรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  ๒.๒  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือให้คณะผู้บริหารรับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลประจันตคาม 
                    ๒.๓  เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
                    ๒.๔  เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ 
                    ๒.๕  เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกคน สามารถปฏิบัติราชการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 

๓.  ขอบเขต  

  ครอบคลุมการก าหนดแผนพัฒนา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง          
การด าเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการาของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลประจันตคาม   

๔.  ค ำจ ำกัดควำม 

  ๔.๑  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่  หมายถึง  หัวหน้างานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลประจันตคาม  หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที ่
  ๔.๒  หัวหน้าส่วนราชการ  หมายถึง  ผู้อ านวยการ / หัวหน้ากอง / หัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน 
  ๔.๓  คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการรับผิดชอบจัดท า
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจ าปี 

๕.  เป้ำหมำย 
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคน ต้องได้รับการพัฒนา  เพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ  ประสบการณ์ในการท างาน ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยคนละ ๑ หลักสูตร 

๖.  งบประมำณ 

  เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลประจันตคาม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ เทศบาลต าบลประจันตคาม  จึงได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับการ
พัฒนาบุคลากรในแต่ละปีงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือใช้ในการด าเนินการ
อย่างชัดเจน  
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๗.  ผู้รับผิดชอบ 

  ๗.๑  ส านักปลัดเทศบาล 
  ๗.๒  บุคลากรผู้รับผิดชอบ  มีหน้าที่ 

      ๗.๒.๑  ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
              ๗.๒.๒  วิเคราะห์ข้อมูล  และจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจ าปี 

                ๗.๒.๓  เสนอแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจ าปีต่อคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย 

                ๗.๒.๔  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 
                ๗.๒.๕  รายงานผลการพิจารณาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจ าปี ให้ผู้บริหารทราบ 
                ๗.๒.๖  จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจ าปี และ

ผลการประเมิน และติดตามผลเสนอคณะกรรมการ  
 

๘.  หลักสูตรกำรพัฒนำ 

๘.๑  สายงานผู้บริหาร ประกอบด้วยหลักสูตร 
 - หลักสูตรด้านการบริหาร , หลักสูตรส าหรับนักบริหารงานด้านต่าง ๆ  
 - หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 - หลักสูตรอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
๘.๒ สายงานผู้ปฏิบัติ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ประกอบด้วยหลักสูตร 
 - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
 - หลักสูตรการพัฒนาเพ่ิมทักษะ และศักยภาพเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะ

เทคโนโลยี  นวัตกรรมใหม่ ๆ หรือ กฎหมาย และข้อระเบียบใหม่ ๆ ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 - หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 - หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 - หลักสูตรอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

๙. วิธีกำรพัฒนำพนักงำนเทศบำล 

   ๙.๑ การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ก่อนการบรรจุเข้า
รับราชการ เฉพาะพนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
   ๙.๒ การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยเทศบาลต าบลประจันตคาม หรือหน่วยงานภายนอก ซึ่ง
เป็นการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้าง ตามต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ 
  ๙.๓ การสอนงาน ให้ค าปรึกษา โดยหัวหน้างาน  หัวหน้าสว่นราชการ หรือพนักงานที่
ปฏิบัติงานอยู่เดิม เพ่ือให้เข้าใจถึงระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน นโยบาย ตามความเหมาะสม 
  ๙.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติงาน หรือการสัมมนา โดยเทศบาลต าบลประจันตคาม หรือ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเพ่ิมพูนทักษะ ประสบการณ์ในการท างานให้มากยิ่งขึ้น 
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  ๙.๕ การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ทั้งในระบบและการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษา       
ตามอัธยาศัย 
  ๙.๖ ส่งเสริมให้เทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริม
การศึกษาท้ังในระบบ และนอกระบบ รวมทั้งการอบรมที่เทศบาลจัดขึ้น และที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด
เพ่ือให้พนักงานได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
 

          ๙.๗  การพัฒนาพนักงานเทศบาลด้านคุณภาพชีวิต 
             ๙.๗.๑  จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเทศบาลประจ าปี 
             ๙.๗.๒  สนับสนุนให้พนักงานเทศบาลได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

               ๙.๗.๓  จัดให้มียาสามัญประจ าบ้านไว้ส าหรับรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากร 
        ๙.๗.๔  มีเครื่องมือ อุปกรณ์ แผนการป้องกันภัย เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
        ๙.๗.๕  จัดให้มีมุมอาหาร เครื่องดื่ม  
        ๙.๗.๖  มีห้องน้ าสะอาด 
        ๙.๗.๗  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๕- 
 

๑๐.  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำพนักงำนเทศบำล 

                     รำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินกำร                                  ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

ส ารวจความร้องการในการพัฒนาบุคลากร

วิเคราะห์ปัญหา และข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล

พิจารณาว่าบุคลากรของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ
ภายใน จุดใดท่ีต้องมีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน

ศักยภาพ

จัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจ าปี เสนอต่อ
ผู้บริหาร

จัดส่งบุคคลไปอบรม และจัดท าเอกสารการฝึกอบรม
ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา

แก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ / 
คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

จัดท ารายงานผลการด าเนินการ ตามแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล

ประเมินผล

- ผู้บริหาร , หวัหน้าส่วนราชการ, 
พนักงานทุกคน , นักทรัพยากรบุคคล 
 
- ผู้บริหาร , คณะกรรมการฯ , หัวหน้า
ส่วนราชการ , นักทรัพยากรบุคคล 
 
 
- ผู้บริหาร , หวัหน้าส่วนราชการ ,    
นักทรัพยากรบุคคล  
 
 
 
- ผู้บริหาร , หวัหน้าส่วนราชการ , 
นักทรัพยากรบุคคล 
 
 
- หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานทุกคน  
 
 
 
- หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานทุกคน   
  
 
 
- นักทรัพยากรบุคคล 
 

 
- หัวหน้าส่วนราชการ    
 



 
 

-๖- 
 

 ผังการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลประจันตคาม 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ปัญหาให้ได้จากการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน  ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น 

ของหน่วยงาน 

บุคลากรไมส่ามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน  และส าเร็จตามที่ก าหนด 

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานไม่ส าเร็จตามก าหนด 

พิจารณาความต้องการฝึกอบรม 

พิจารณาเปน็รายบุคคล  หรือระดับ
หน่วยงานภายในเทศบาล 

ส ารวจความต้องการเพิ่มเติมจาก
บุคลากรในหน่วยงาน 

ขออนุมัติผู้บริหาร  เพื่อพิจารณา 

ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม 
ตามล าดับความจ าเปน็ ก่อน - หลัง 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม จัดท าโครงการฝึกอบรม 

ก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

ก าหนดเนื้อหาของการฝึกอบรม 

ก าหนดวิธีการฝึกอบรม 
ด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 



 
- ๗ – 

 

แนวทำงกำรพัฒนำพนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง คณะผู้บริหำร และสมำชิกสภำเทศบำล 
 

การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลประจันตคาม ต้องมีการพัฒนาอย่างมีระบบ และเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความสอดคล้องกับภารกิจที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน เพราะการพัฒนาขีดความ สามารถ
ของบุคลากรจะต้องให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ประกอบกับการพัฒนาบุคลากรต้องมีการ
พัฒนาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน คือต้องมีการพัฒนาทั้งระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุก
ต าแหน่ง  ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

  ในการพัฒนาพนักงาน/ลูกจ้าง ตลอดระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) นี้เทศบาลได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย คือการพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กร ไว้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนากระบวนการท างานและวิธีการท างาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนและวิธีกำรท ำงำน 
๑. มีแผนด าเนินงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และใช้แผนเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
๒. เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
๑. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของบุคลากรในองค์กร 
๒. การเพ่ิมความรู้ ความสามารถ พัฒนาการท างานเป็นทีม และการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น 
๑. การอบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
๒. การเผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร 
๑. ก าหนดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบาย เพ่ือสร้างค่านิยมให้บุคลากรน ามาใช้เป็นแนวทางใน

การด าเนินชีวิต 
๒. สร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี 
๓. มีการดูแลสุขภาพกาย และจิตใจของบุคลากรเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
๔. สนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมวิชาชีพหารายได้พิเศษเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

 



 
-๘- 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร 
๑. จัดท ามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตาม 
๒. สร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
๓. ส่งเสริมให้บุคลากรไดร้ับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ 

 

๑. กำรพัฒนำผู้บริหำร 
            ๑.๑ การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเอง และ/หรือหน่วยงานอื่นจัด

อบรมสัมมนา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
                ๑.๒ การศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ และเพ่ิมพูนประสบการณ์ ตามแต่โอกาส 
และสถานะทางการเงิน 
                ๑.๓ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ  
 

  ๒.กำรพัฒนำสมำชิกสภำเทศบำล 
                       ๒.๑ การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเอง และ/หรือหน่วยงานอ่ืนจัด
อบรมสัมมนา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
        ๒.๒ การศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์  และเพ่ิมพูนประสบการณ์ ตามแต่โอกาส 
และสถานะทางการเงิน 
         ๒.๔๓ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ 
 

๓. กำรพัฒนำทักษะและควำมช ำนำญ  (สำยปฏิบัติ) 
                         ๓.๑  จัดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้เข้ารับการศึกษาอบรม  
เข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษาอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  ตามแต่โอกาส 
                        ๓.๒  เปดิโอกาสให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้มีโอกาสศึกษาหา
ความรู้ทั้งในระบบ และนอกระบบ รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเพ่ือให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น และจัดให้มี
การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน 
          ๓.๓  การสนับสนุน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 

  ๔. กำรพัฒนำข้ำรำชกำรบรรจุใหม่/กำรเปลี่ยนสำยงำน 
                       ๔.๑ การให้การปฐมนิเทศ ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานส าหรับบุคคลที่
บรรจุใหม่ภายใต้การถ่ายทอด และสอนงานโดยบุคลากรที่มีความสามารถในหน้าที่ในเรื่องต่าง ๆ เช่นหน้าที่หลัก 
และระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานเทศบาล เป็นต้น 
          ๔.๒  แนะน าชี้แจงก่อนบรรจุงานใหม่ หรือแนะน าพนักงานที่จะเปลี่ยนสายงานใหม่  
                        ๔.๓  จัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย และข้ันตอนการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ระยะเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือร้น หมั่นศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ของตนอย่างสม่ าเสมอ  
 



 
-๙- 

 
 

                    ๔.๔  การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้มีการเปลี่ยนงานอาจจะ ๓-๔ เดือน/ครั้ง 
เพ่ือให้ มีความรู้เบื้องต้นในงานหลาย ๆ ด้าน 
                        ๔.๕  สนบัสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่รับผิดชอบ   

          ๔.๖  ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติ
ของพนักงาน และติดตามการน าสิ่งที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
    ๕. กำรพัฒนำพนักงำนจ้ำง 
              ๕.๑ จัดให้มีการฝึกอบรม และสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และ

ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ การบริหารงาน และการบริการประชาชน 
              ๕.๒ ส่งเสริม และสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อทั้งในระบบ และนอกระบบ เพื่อให้

พนักงานจ้างมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 
              ๕.๓ ส่งเสริม และสนับสนุนให้เข้ารับการปฏิบัติธรรม การฝึกจิตใจ ตามหลักศาสนาที่ตน

นับถือ   
              ๕.๔ สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และ

ภารกิจของเทศบาล เพ่ือน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 

๖. กำรติดตำม และรำยงำนผล 

   เทศบาลต าบลประจันตคาม จะจัดให้มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลเพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินการ ว่ามีความส าเร็จมากน้อยเพียงใด โดยมีวิธีการประเมิน
ดังนี้ 
 ๑. ใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน และหลังการอบรมเพ่ือประเมินความส าเร็จของการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน 
 ๒. ใช้แบบสอบถามติดตามการประเมินผลภายหลังจากการได้รับการพัฒนาแล้วระยะหนึ่ง หรือจากการ
สังเกต และการรายงานของหัวหน้างาน 
 ๓. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาความรู้ ความสามารถรายงานผลการเข้ารับการพัฒนา เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับขั้นจนถึงคณะผู้บริหารทราบ หรือถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้แก่เพ่ือนร่วมงานคนอื่น ๆ ทราบตามความ
เหมาะสม 

 
 
 
 
 



 
 

-๑๐- 
 

นโยบำยในกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ของเทศบำลต ำบลประจันตคำม 

การส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
 
  ดังที ่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๑๑  ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน หรือ เรียกว่าเป็น “องค์กรแห่งกำรเรียนรู้” 
 

  การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ “การจัดการ
ความรู้” ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในสังกัด     
มีความรู้ เข้มแข็ง และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร ตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้  โดยในขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ
จริง นั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ดังนี้ 
  ๑. การปรับโครงสร้างองค์กรพ้ืนฐาน เพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้
สะดวก  เช่น  สถานที่  เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
  ๒. การปรับขั้นตอนการท างานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ให้เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น 
  ๓. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอ้ือต่อ
การจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการท างานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้
ระหว่างบุคลากรในองค์กร 
 

การจัดการความรู้ในองค์กร มีการด าเนินการ ๓ ระดับ  คือ 
  (๑) การจัดการความรู้ในองค์กร 
  (๒) การจัดการความรู้ในกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน 
  (๓) การจัดการความรู้ในตัวบุคคล 
  ซึ่งเป็นการน าข้อมูลมาประมวลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และเป็นการจัดการความรู้สมัยใหม่ ใน
ยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 
 



 
-๑๑- 

 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) 
เทศบำลต ำบลประจันตคำม 

* * * * * * * * * 

ประเดน็ที่ ๑   การส่งเสริมจิตส านึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการ
บริหารงานบุคคล 
  ได้แก่  การส่งเสริม  ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยวิธีอบรม หรือ แจกแผ่นพับ ใบปลิว ตามความ
เหมาะสม 
 
ประเด็นที่ ๒  การพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
  ได้แก่ การจัดท าคู่มือการใช้งาน คู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้แก่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติม หรือ การจัดเก็บรวบรวมคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับจากการอบรมต่าง ๆ ไว้ที่ ๆ ผู้สนใจ หรือ 
ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึง น ามาอ่าน น ามาศึกษา ได้โดยง่าย เช่น ตู้หนังสือ ชั้นวางหนังสือ เป็นต้น 
 
กำรจัดองค์ควำมรู้ภำยในเทศบำลต ำบลประจันตคำม 
  ได้แก่  การจัดองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
ตลอดจนพนักงานจ้าง ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับทราบเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ  เช่น 
  - ประกาศนโยบายมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรม ของเทศบาลต าบลประจันตคาม 
  - ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต ของเทศบาลต าบลประจันตคาม 
  - แผนพัฒนาบุคลากร ตลอดจนแผนยุทธศาสาตร์การพัฒนาบุคลากร 
 
กำรจัดองค์ควำมรู้ภำยนอกเทศบำลต ำบลประจันตคำม 
  ได้แก่ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  เช่น 
  -  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 
  -  ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  -  ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ฯลฯ 
 
 



 
 

-๑๒- 

ตำรำงกำรปฏิบัติตำมแผนพัฒนำพนักงำนเทศบำล 

 
 

รำยกำร ช่วงเวลำที่ด ำเนินกำร 

๑.  วิเคราะห์ปัญหาที่ได้จาก
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ภายหลังการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมิน 

๒.  พิจารณาว่า  บุคลากรของ
หน่วยงานใดที่สมควรจัดให้มี
การฝึกอบรม 

เมื่อมีการแจ้งความจ านงค์ขอรับการฝึกอบรม, เมื่อพบว่าบุคลากรมีผลการ
ประเมินในเกณฑ์ต่ า 

๓.  ด าเนินการเสนอเรื่อง
ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการ 

เมื่อหัวหน้างานพิจารณาเห็นว่าบุคลากรใต้บังคับบัญชาควรเข้ารับการ
ฝึกอบรม, เมื่อมีโครงการ/หลักสูตรที่มีความจ าเป็นต้องส่งบุคลากรเข้ารับ

การฝึกอบรม 
๔.  ประเมินความจ าเป็นที่ต้อง
มีการฝึกอบรม  จัดล าดับความ 
จ าเป็น  ก่อน – หลัง 

เมื่อมีโครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรม , พิจารณาด้านงบประมาณ 

๕.  จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรม 
หรือจัดท าโครงการฝึกอบรมที่
ได้รับความเห็นชอบ 

ตามก าหนดการของแต่ละโครงการ/หลักสูตร 

๖.  ด าเนินการฝึกอบรมตาม
โครงการที่วางแผนไว้ 

ตามก าหนดการของแต่ละโครงการ/หลักสูตร 

๗.  รายงานผลการด าเนินการ
ฝึกอบรมตามโครงการ 

ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

๘.  แก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

๙.  ประเมินผล 
 

หัวหน้ำส่วนรำชกำรควรด ำเนินกำรก่อนและหลังกำรอบรม 

 
 
 
 
 
 



 
-๑๓- 

แบบประเมินกำรฝึกอบรม 
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม..............................................................ต าแหน่ง.................................... ............................... 

เรื่อง/โครงการที่เข้ารับการฝึกอบรม ................................................................ ......................................................
ตามค าสั่งที่.......................................... วันที่เข้ารับการฝึกอบรม ..........................................................................  
สถานที่ฝึกอบรม.....................................................................................................................................................

ก่อน เข้ารับการฝึกอบรม 

รายการประเมิน 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 

๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ที่ควรเข้ารับการฝึกอบรม     

๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในเรื่องที่เข้ารับการฝึกอบรม     

๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน     

๔. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้กับผู้อ่ืนได้     

๕. การฝึกอบรมเป็นประโยชน์ต่อองค์กร     
 

หลัง เข้ารับการฝึกอบรม 

รายการประเมิน 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 

๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ที่ควรเข้ารับการฝึกอบรม     

๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในเรื่องที่เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมขึ้น     

๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน     

๔. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้กับผู้อ่ืนได้     

๕. การฝึกอบรมเป็นประโยชน์ต่อองค์กร     
 

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ   
............................................................................................................................. ................................................... 
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  รับทราบ  ผลการประเมิน 
 
 
   (ลงชื่อ)................................................................... 
           (.................................................................) 
ต าแหน่ง ................................................................ 

เรียน นายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล 
       - เพ่ือโปรดทราบ 
 
(ลงชื่อ)...............................................ผู้ประเมิน 
      (.................................................................) 
ต าแหน่ง ................................................................ 

เรียน นายกเทศมนตรี 
       - เพ่ือโปรดทราบ 
 
   (ลงชื่อ).....................................................                           

ทราบ 
 
 

(นายสุวิทย์  โชติรัตน์) 



                        ปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรีต าบลประจันตคาม 



แผนพัฒนำพนักงำนเทศบำล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
เทศบำลต ำบลประจันตคำม  อ ำเภอประจันตคำม  จังหวัดปรำจีนบุรี 

เสนอ ตำมควำมเห็นชอบ ก.ท.จ.จังหวัดปรำจีนบุรี  ในกำรประชุมครั้งที่  ๑๐  /๒๕๖๓  วันที…่๒๘ เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓…… 
 

ที ่ หลักสูตร/โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๑ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ เพื่อเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับเทศบาลและบทบาทหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย 

พนักงานท่ีบรรจุแต่งตั้งใหม ่ - 
 

๑ วัน 
(วันแรกของการ
บรรจุแต่งตั้ง) 

พนักงานท่ีบรรจุใหม่มีความรู้
ความเข้าใจและปฏิบตัิงานไดด้ี
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส่วนราชการที่มี

พนักงานบรรจุใหม ่
๒ โครงการพัฒนาคณุธรรมและ

จริยธรรม 
(ท้ังที่จัดเอง และจัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก) 

เพื่อพัฒนาและเสริมสรา้งคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

บุคลากรในสังกัด ทต.
ประจันตคามทุกคน 

๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

ต.ค. ๖๓ -  ก.ย. ๖๔ 
ต.ค. ๖๔ -  ก.ย. ๖๕ 
ต.ค. ๖๕ -  ก.ย. ๖๖ 

-บุคลากรมคีุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
-มีการด าเนินชีวิตอย่างปกติสุข 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดัเทศบาล 

๓ โครงการสัมมนา / ฝึกอบรม ท่ี
เกี่ยวกับหน้าท่ีงานตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง (ทั้งที่จัดเอง และ   
จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของแต่ละต าแหน่ง 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ในระดับปฏบิัติการขึ้นไป

ทุกคน 

๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

ต.ค. ๖๓ -  ก.ย. ๖๔ 
ต.ค. ๖๔ -  ก.ย. ๖๕ 
ต.ค. ๖๕ -  ก.ย. ๖๖ 

- บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

ทุกส่วนราชการ และ
หน่วยงานท่ีจัด 

๔ โครงการฝึกอบรตามหลักสูตรของ
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะ ตลอดจนวสิัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสาย
งานผู้บริหาร และสายงานผู้ปฏิบตั ิ

บุคลากรในสังกัด ทต.
ประจันตคามทุกคน 

๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

ต.ค. ๖๓ -  ก.ย. ๖๔ 
ต.ค. ๖๔ -  ก.ย. ๖๕ 
ต.ค. ๖๕ -  ก.ย. ๖๖ 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะ ตลอดจน
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ทุกส่วนราชการ 

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางด้านต่าง ๆ  
(ท้ังที่จัดเอง และจัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก) 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ ทักษะ และ
ประสิทธิภาพในการท างาน  

บุคลากรในสังกัด ทต.
ประจันตคามทุกคน 

๑๕๐,๐๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐ 

ต.ค. ๖๓ -  ก.ย. ๖๔ 
ต.ค. ๖๔ -  ก.ย. ๖๕ 
ต.ค. ๖๕ -  ก.ย. ๖๖ 

- พนักงานได้รับประสบการณ์ 
และความรู้ในด้านที่เข้ารับการ
อบรม 

หัวหน้าส่วนราชการ 
ทุกส่วนราชการ และ
บุคลากรทุกคน 

 


