แผนพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลตาบลป่าป้อง
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
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คานา
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ) ของเทศบาลตาบลป่าป้องฉบับนี้
จัดทาขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) โดยได้จัดให้มีการประชุม
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการของเทศบาลตาบล
ป่าป้อง ซึ่งทาให้ได้ข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เป็นระบบ ได้แก่
การวิเคราะห์ภาระงานเพื่อประกอบการวิเคราะห์อัตรากาลัง การสารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม
คณะผู้บริหาร เทศบาลตาบลป่าป้อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ดาเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรนี้แล้ว บุคลากรของ เทศบาลตาบลป่าป้อง จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน
สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่ เทศบาลตาบลป่ าป้องได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) ไว้ ณ ที่นี้

งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
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ภาคผนวก
- ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
- รายงานการประชุม

ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุค
ใหม่ ผู้ นาหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิ ดความพยายามปรับตัวใน รูปแบบต่าง ๆ
โดยเฉพาะการเร่งรัด พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ และนาระบบมาตรฐา นในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งนาไปสู่แนวคิดการพัฒนาร ะบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ เพื่อให้อ งค์การสามารถใช้และพัฒนาคว ามรู้ ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้
“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชกา รเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริ มและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒน าความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กาหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณ ะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการ
นามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับปัจจุบัน ได้ กาหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนะคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทา ให้ การปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น
ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
(2) ด้านความรู้และทักษะเ ฉพาะของงานในแต่ละตา แหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง

(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ในเรื่อง
การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ บุคคลอื่น
ได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย เป็นต้น
(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธ รรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมีความสุข
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตา บลป่าป้อง จึงได้ จัด ทาแผนพัฒน าบุคลากร ประจาปี
2561-2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคล
ของ
ผู้บริหารอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากร เทศบาล
ตาบลป่าป้อง ในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ ให้
สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปี 2561-2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

ส่วนที่ ๒
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อนาความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับเทศบาลตาบลป่าป้อง
๒. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรของเทศบาลตาบลป่าป้อง
๓. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตาบลป่าป้อง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้
4.๑ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
4.๒ ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตาแหน่ง
4.๓ ด้านการบริหาร
4.๔ ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
4.๕ ด้านศีลธรรมคุณธรรม
5. เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนา
ในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และวีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ
6. เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ
เป้าหมายของการพัฒนา
๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลป่าป้อง ประกอบด้วย พนักงาน เทศบาล พนักงานครูเทศบาล
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 เพื่อให้พนักงานเทศบาล ตาแหน่งสายงานบริหารทุกคน จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละ
ปีอย่างน้อย 1 หลักสูตร
2.2 พนักงานเทศบาลตาแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ พนักงานครูเทศบาล จะต้องได้รับการพัฒนา
ในแต่ละปี อย่างน้อย 1 หลักสูตร
2.3 ลูกจ้างประจา/พนักงานจ้าง จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย 1 หลักสูตร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตาบลป่าป้อง
การพัฒนาทรัพยากร บุคคลของเทศบาลตาบลป่าป้อง ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนากาลังคน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรในสังกัด ดังนี้
วิสัยทัศน์
บริหารงานโดยใช้ระบบคุณธรรมเป็นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ
และมีคุณธรรม
พันธกิจ
1. บริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรม โดยยึดหลัก ความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค ความมั่นคงและ
ความเป็นกลางทางการเมืองเป็นพื้นฐาน
2. พัฒนาบุคลากรในส่วนราชการต่าง ๆ ให้มีภาวะความเป็นผู้นาสูงในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอรับของสังคมและชุมชน
โดยนาหลักคุณธรรม จริยธรรม มาเป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงาน
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในสังกัด เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในสังกัด เป็นผู้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
- บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลป่าป้อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge
Worker) สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ
- ระบบการพัฒนากาลังคนของเทศบาลตาบลป่าป้อง มีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการ
พัฒนาบุคลากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- วิชาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ
- กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรสังกัด เทศบาลตาบลป่าป้อง มีความต่อเนื่อง สามารถสร้าง
องค์ความรู้และเผยแพร่ต่อสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากาลังคน
1.๑ พัฒนาความรู้ในองค์กร
1.๒ การจัดทาระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหน่วยงานต่าง ๆ ใน
สังกัด เทศบาลตาบลป่าป้อง
1.๓ การบริหารงานบุคคล
1.๔ พัฒนาข้าราชการในสังกัดเทศบาลตาบลป่าป้อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม
๒.๑ การฝึกอบรมบุคลากรตามความจาเป็น (หลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
๒.๒ แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ (หลักสูตรเฉพาะตาแหน่ง)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization)
๓.๑ การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนากาลังคน
๓.๒ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากาลังคนเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดและให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของท้องถิ่น

การวิเคราะห์การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Sterngths : S)
1. มีการทางานเป็นทีม มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
2. บุคลากรในหน่วยงานมีความตั้งใจที่จะให้บริการประชาชน
3. บุคลากรในสังกัดมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายใน
สานักงานได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
4. มีการกาหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
จุดอ่อน (Weaknesses : W)

1. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการทางานเนื่องจากมีอัตราว่าง ตามกรอบอัตรากาลังและได้
ดาเนินการสรรหาแต่ไม่มีผู้มาดารงตาแหน่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งสาคัญในการทางาน
2. พนักงานเทศบาลบางรายต้องรับผิดชอบงานหลายด้านเนื่องจากมีอัตราว่างตามกรอบอัตรากาลังทา
ให้เกิดภาวะงานล้นคนทาให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า
3. ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
โอกาส (Opportunities : O)
1. เทศบาลตาบลป่าป้อง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทาให้การทางานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น
สามารถตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดี
2. พนักงานเทศบาลมีความก้าวหน้าตามสายงาน
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน
อุปสรรค (Threats : T)
1. เทศบาลตาบลป่าป้อง มีอัตราว่าง จานวน 5 ตาแหน่ง ซึ่ง เป็น ตาแหน่ง ที่มีความสาคัญ โดยผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติไม่มีความรู้เฉพาะด้าน จึงอาจทาให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามระเบียบ
2. พนักงานเทศบาลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน
3. ระเบียบ กฎหมาย ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
4. งบประมาณในการพัฒนามีไม่เพียงพอ จึงมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่า
การพัฒนาคน

ส่วนที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนา
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับปัจจุบัน ได้ กาหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนะคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทา ให้ การปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านความรู้ทั่วไปในการ ปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ในเรื่อง
การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุ คลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทางาน การสื่อสารและ สื่อความหมาย
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข
ดังนั้น จึงให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้า ง ได้รับการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย 1 หลักสูตร หรือ
หลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เทศบาลตาบลป่าป้อง กาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับบุคลากรในแต่ละตาแหน่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
3.1 สายงานผู้บริหาร ประกอบด้วยหลักสูตร
หลักสูตรด้านการบริหาร
หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
3.2 สายงานผู้ปฏิบัติ
หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ
หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.3 สายงานลูกจ้างประจา/พนักงานจ้าง
หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ
หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละตาแหน่ง
หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม

ส่วนที่ ๔
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
เทศบาลตาบลป่าป้อง เป็นหน่วยงานดาเนินการเองหรืออาจดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง โดยวิธีการใดวิธีการ
1. การปฐมนิเทศ จะดาเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายงานให้ปฏิบัติหน้า ที่ ทั้งพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่
2. การฝึกอบรม ดาเนินการโดยเทศบาลตาบลป่าป้องจัดทาหลักสูตรอบรมเองหรือโดย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่นที่จัดทาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง
3. การศึกษาหรือดูงาน เทศบาลตาบลป่าป้องจัดทาหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใน
ด้านต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ และการศึกษาดูงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาประสบการณ์ใน
การศึกษาดูงานในที่ต่าง ๆ มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลป่าป้อง
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใหม่ ๆ รวมถึงระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลง
5. การสอนงาน การให้คา ปรึกษา หรือวิธีการอื่นด้วยวิธีที่เหมาะสม ทาโดยหัวหน้างาน
หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย หรือให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในด้านนั้น ๆ เป็นผู้สอนงาน
ให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่ยังไม่เคยได้ปฏิบัติงานในด้านนั้น ๆ รวมถึงให้คาปรึกษา ปัญหาในการปฏิบัติงานต่าง
ๆ เพื่อนามาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการดาเนินการพัฒนา
1. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕61
2. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62
3. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3
โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตาบลป่าป้อง จึงได้จัดทาโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ตาแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่าง ๆ ในภาคผนวก

ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
1. กาหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องทารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน 7 วันทาการ
นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกเทศมนตรี
2. ให้ผู้บังคับบัญชาทาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อน
และหลังการพัฒนาตามข้อ 1
3. นาข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกาหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับความ
ต้องการต่อไป
4. ผู้บังคับบัญชา นาผลการประเมินไปพิจารณา ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตามผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิบัติงาน
5. ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance
Assessment : LPA) โดยผลคะแนนต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลป่าป้อง ประกอบด้วย
๑. นายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาล
กรรมการ
3. ผู้อานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
๓. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
๔. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
๕. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
กรรมการ/เลขานุการ
๖. นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบล
ป่าป้อง กาหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้ว
เสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีตาบลป่าป้อง ทราบ
นาผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดห ลักสูตร
วิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป

บทสรุป
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลป่าป้อง สามารถปรับเปลี่ยน
แก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้ตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่
ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้
การพัฒนาบุคลากรบางตาแหน่งที่จาเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจาเป็นอาจ
ต้องทาการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงาน
สู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ

ภาคผนวก

ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

1

หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดเทศบาล หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปลัดเทศบาล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑
ครั้ง/ปี

2

หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าสานักปลัด
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

3

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อานวยการกอง
คลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้ อง

4

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อานวยการกอง
ช่างหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของปลัดเทศบาลให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงาน
มากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าสานักปลัด ให้มีทักษะ
ความรู้ และความเข้าใจในการ
บริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วน
ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงาน
ในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วน
ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงาน
ในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

หัวหน้าสานักปลัด
ได้รับการฝึกอบรม ๑
ครั้ง/ปี

งบประมาณ
ตามรายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสูตรหรือ
โครงการ
ตามรายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสูตรหรือ
โครงการ

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63
(จานวน
(จานวน (จานวน
คน)
คน)
คน)
1
1
1

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
ส่งฝึกอบรม
ดาเนินการ กับหน่วยงาน
เอง
อื่น
/

1

1

1

/

หัวหน้าส่วนราชการ
แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

ตามรายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสูตรหรือ
โครงการ

1

1

1

/

หัวหน้าส่วนราชการ
แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

ตามรายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสูตรหรือ
โครงการ

1

1

1

/

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

5

หลักสูตรผู้อานวยการกองการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

6

7

8

9

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วน
ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงาน
ในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่ เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
เกี่ยวข้อง
พนักงานแต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากร
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
บุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกรหรือหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

การดาเนินการ

งบประมาณ

หัวหน้าส่วนราชการ
แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

ตามรายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสูตรหรือ
โครงการ

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63
(จานวน
(จานวน (จานวน
คน)
คน)
คน)
1
1
1

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
ส่งฝึกอบรม
ดาเนินการ กับหน่วยงาน
เอง
อื่น
/

พนักงานเทศบาล
ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

40,000

1

1

1

/

พนักงานเทศบาล
ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

40,000

1

1

1

/

พนักงานเทศบาล
ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

40,000

1

1

1

/

พนักงานเทศบาล
ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

40,000

1

1

1

/

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

10

หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อ ง

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
11 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการการเงิน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
และบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
เกี่ยวข้อง
พนักงานแต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
12 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการจัดเก็บ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
รายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
13 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพัสดุ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
14 หลักสูตรเกี่ยวกับช่างโยธา/นายช่าง เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
โยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
15 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

การดาเนินการ

งบประมาณ

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63
(จานวน
(จานวน (จานวน
คน)
คน)
คน)
1
1
1

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
ส่งฝึกอบรม
ดาเนินการ กับหน่วยงาน
เอง
อื่น
/

พนักงานเทศบาล
ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

40,000

พนักงานเทศบาล
ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

40,000

1

1

1

/

พนักงานเทศบาล
ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

40,000

1

1

1

/

พนักงานเทศบาล
ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

30,000

1

1

1

/

พนักงานเทศบาล
ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

30,000

1

1

1

/

พนักงานเทศบาล
ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

30,000

1

1

1

/

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
ส่งฝึกอบรม
ดาเนินการ กับหน่วยงาน
เอง
อื่น
/

16 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

พนักงานเทศบาล
ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

30,000

17

พนักงานเทศบาล
ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

30,000

1

1

1

/

พนักงานเทศบาล
ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

30,000

1

1

1

/

1

1

1

/

1

1

1

/

18

19

20

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการคลัง
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กหรือ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ดูแลเด็ก
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
ตาแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

การดาเนินการ

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63
(จานวน
(จานวน (จานวน
คน)
คน)
คน)
1
1
1

พนักงานเทศบาล
ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี
พนักงานจ้าง ได้รับ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

30,000

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

21 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี

22 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท

วัตถุประสงค์
เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ที่เพิ่มขึ้น
และนาความรู้มาพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ต่อไป

การดาเนินการ

สนับสนุนให้พนักงาน
เทศบาล พนักงานครู
ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง ได้รับ
การศึกษาต่อในวุฒิที่
สูงขึ้นเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ และ
ความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน
เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ที่เพิ่มขึ้น สนับสนุนให้พนักงาน
และนาความรู้มาพัฒนา
เทศบาล พนักงานครู
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ลูกจ้างประจา และ
ต่อไป
พนักงานจ้าง ได้รับ
การศึกษาต่อในวุฒิที่
สูงขึ้นเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ และ
ความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน

งบประมาณ
-

-

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63
(จานวน
(จานวน (จานวน
คน)
คน)
คน)
/
/
/

/

/

/

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
ส่งฝึกอบรม
ดาเนินการ กับหน่วยงาน
เอง
อื่น

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

23 การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้พนักงานได้มีแรงจูงใจในการ พนักงานเทศบาล
ปฏิบัติงาน ผู้บริหารมีวิธีการ
ได้รบั ฝึกอบรม 1
พิจารณาความดีความชอบอย่าง
ครั้ง/ปี
เป็นธรรม โดยนาหลักคุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ มา
ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้ง
พนักงานนาระบบคุณธรรม
จริยธรรม มาปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมให้องค์กรมีการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ พนักงานปฏิบัติงานอย่าง
มีความสุข ทาให้ผลิตผลที่ออกมามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

งบประมาณ
20,000

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63
(จานวน
(จานวน (จานวน
คน)
คน)
คน)
28
28
28

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
ส่งฝึกอบรม
ดาเนินการ กับหน่วยงาน
เอง
อื่น
/

