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อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 
 
 

 ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 -  2563 

 



 
 

1.  หลกัการและเหตผุล 

ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดักาญจนบุร ี เรื่อง  หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

เกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลของเทศบาล  ไดก้ าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชามหีน้าที ่ พฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

เพือ่เพิม่พนูความรูท้กัษะ  ทศันคตทิีด่ ี คุณธรรม  และจรยิธรรม  

อนัจะท าใหป้ฏบิตัหิน้าทีร่าชการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  นัน้  ตอ้งพฒันาทัง้  5  ดา้น  

ไดแ้ก่ 

1. ดา้นความรูท้ ัว่ไปในการปฏบิตังิาน  ไดแ้ก่  ความรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิาน 

โดยทัว่ไป  เช่น  ระเบยีบกฎหมาย  นโยบายส าคญัของรฐับาล  สถานที ่ โครงสรา้งของงานนโยบายต่างๆ  เป็นตน้ 

2. ดา้นความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ไดแ้ก่  ความรู้ 

ความสามารถในการปฏบิตังิานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด  โดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งานพมิพด์ดี  

งานดา้นช่าง 

3. ดา้นการบรหิาร  ไดแ้ก่  รายละเอยีดทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานและการบรกิาร 

ประชาชน  เช่น  ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจงูใจ  การประสานงาน  เป็นตน้ 

4. ดา้นคุณสมบตัสิว่นตวั  ไดแ้ก่  การช่วยเสรมิบุคลกิทีด่ ี สง่เสรมิใหส้ามารถ 

ปฏบิตังิานร่วมกบับุคคลอื่นไดอ้ย่างราบรื่น  และมปีระสทิธภิาพ  เช่น  มนุษยส์มัพนัธก์ารท างาน   

การสือ่สารและสือ่ความหมาย  การสง่เสรมิสรา้งสุขภาพอนามยั  เป็นตน้ 

5. ดา้นศลีธรรมคุณธรรม  และจรยิธรรม  ไดแ้ก่  การพฒันาคุณธรรมและ 

จรยิธรรมในการปฏบิตังิาน  เช่น  จรยิธรรมในการปฏบิตังิาน  การพฒันาคุณภาพชวีติ  

เพือ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน การปฏบิตังิานอย่างมคีวามสุข 

  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางดงักล่าว  เทศบาลต าบลหวายเหนียวจงึไดจ้ดัท าแผนการพฒันาบุคคล  

3  ปี  ปีงบประมาณ  2561-2563  ขึน้โดนสอดคลอ้งกบัแผนอตัราก าลงั  เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากร  

เป็นเครื่องมอืในการบรหิารงานบุคคลของผูบ้รหิาร  อกีทัง้ยงัเป็นการพฒันาเพือ่เพิม่พนูความรู ้ ทกัษะ  ทศันคตทิีด่ ี 

คุณธรรม  จรยิธรรม  

ของบุคลากรเทศบาลต าบลหวายเหนียวในการปฏบิตังิานราชการและบรกิารประชาชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและป

ระสทิธผิล 
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2. วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหบุ้คลากรทุกคนของเทศบาลต าบลหวายเหนียว  มคีวามรูพ้ืน้ฐานในการปฏบิตัริาชการ 
2. เพือ่ใหบุ้คลากรทุกคนของเทศบาลต าบลหวายเหนียว 

ไดร้บัการพฒันาเกีย่วกบังานในหน้าที่ทีร่บัผดิชอบ 

3. เพือ่ใหบุ้คลากรทุกคนของเทศบาลต าบลหวายเหนียว 

มคีวามรูแ้ละเกดิทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

4. เพือ่ใหบุ้คลากรทุกคนของเทศบาลต าบลหวายเหนียว มคีวามรูแ้ละเกดิทกัษะในดา้นการบรหิาร 

5. เพือ่ใหบุ้คลากรทุกคนของเทศบาลต าบลหวายเหนียว มคีุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิตังิาน 

3. เป้าหมายการพฒันา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

บุคลากรในการสงักดัเทศบาลต าบลหวายเหนียว  อนัประกอบดว้ย พนกังานเทศบาล 

ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้งทุกคน ไดร้บัการพฒันาการเพิม่พนูความรู ้ทกัษะ 

คุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิตังิาน 

เป้าหมายเชิงคณุภาพ 

บุคลากรในสงักดัเทศบาลต าบลหวายเหนียวทุกคน ทีไ่ดเ้ขา้รบัการพฒันา การเพิม่พูน ความรู ้ทกัษะ 

คุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิตังิาน 

สามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัมาใชป้ระโยชน์ในการปฏบิตังิานเพือ่บรกิารประชาชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ตามแนวทางการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 



      4. หลกัสตูรการพฒันา 
        1.  สายงานผูบ้รหิาร   ประกอบดว้ยหลกัสตูร 

  -  หลกัสตูรดา้นการบรหิาร 

  -  หลกัสตูรดา้นคุณธรรม และจรยิธรรม 

            2.  สายงานผูป้ฏบิตั ิ

  -  หลกัสตูรความรูพ้ืน้ฐานการปฏบิตัริาชการ 

  -  หลกัสตูรการพฒันาเกีย่วกบังานทีร่บัผดิชอบ 

  -  หลกัสตูรความรูแ้ละทกัษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง 

  -  หลกัสตูรดา้นคุณธรรม และจรยิธรรม 

                 3. สายงานพนงังานจา้ง 

  -  หลกัสตูรความรูพ้ืน้ฐานการปฏบิตัริาชการ 

  -  หลกัสตูรการพฒันาเกีย่วกบังานทีร่บัผดิชอบ 

  -  หลกัสตูรความรูแ้ละทกัษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง 

  -  หลกัสตูรดา้นคุณธรรม และจรยิธรรม 
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5.  วิธีการพฒันา 

  เทศบาลต าบลหวายเหนียวจะด าเนินการเอง  เช่น  การปฐมนิเทศพนกังานใหม่  การสอนงานโดย 

ผูบ้งัคบับญัชา  การสบัเปลีย่นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  การฝึกอบรม  และการศกึษาดงูาน  เป็นตน้   

นอกจากนี้เทศบาลต าบลหวายเหนียว  

จะด าเนินงานร่วมกบัสว่นราชการอื่นและด าเนินการร่วมกบัเอกชนเป็นผูด้ าเนินการ  

หรอืเทศบาลต าบลหวายเหนียวเป็นผูด้ าเนินการและเชญิหน่วยงานอื่นเขา้ร่วม  เช่น  

การเชญิเป็นวทิยากรบรรยายหรอืวทิยากรกระบวนการ  ซึง่สามารถสรุปวธิกีารด าเนินการพฒันาบุคลากรได ้ ดงันี้  

คอื 

1) การปฐมนิเทศ 

2) การสอนงาน การใหค้ าปรกึษา 

3) การมอบหมายงาน/การสบัเปลีย่นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 



4) การฝึกอบรม 

5) การใหทุ้นการศกึษา 

6) การดงูาน 

7) การประชมเชงิปฏบิตังิาน/สมัมนา 

1. ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

1. การเตรยีมการและการวางแผน 

2. แต่งตัง้คณะท างานเพือ่ด าเนินการจดัท าแผนการพฒันาบุคลากร 

3. พจิารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการพฒันาโดยการศกึษาวเิคราะห์ดวู่าผูใ้ต้ 

บงัคบับญัชาแต่ละคนสมควรจะตอ้งไดร้บัการพฒันาดา้นใดบา้ง 

จงึจะปฏบิตังิานไดส้ าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพและปฏบิตังิานไดต้ามาตรฐานทีก่ าหนดไว้ 

4. ก าหนดประเภทของความจ าเป็น  ไดแ้ก่  ดา้นความรูท้ ัว่ไปในการปฏบิตังิาน 

ดา้นความรูแ้ละ 

ทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ดา้นบรหิาร  ดา้นคุณสมบตัสิว่นตวัและดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

2. การด าเนินการพฒันา 

     การเลอืกวธิพีฒันาผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาทีเ่หมาะสม  เมื่อผูบ้งัคบับญัชาไดข้อ้มลู 

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผูอ้ยู่ใตผู้บ้งัคบับญัชาจาการหาความจ าเป็นในการพฒันาแลว้ผูบ้งัคบับญัชาควรน าขอ้เ

หล่านัน้มาพจิารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องทีผู่บ้งัคบับญัชาจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาไดแ้ก่ 

การคดัเลอืกกลุ่มบุคคลทีส่มควรจะไดร้บัการพฒันา  

และเลอืกประเดน็ทีจ่ะใหม้กีารพฒันาโดยสามารถเลอืกแนวทางหรอืวธิกีารพฒันาไดห้ลายรูปแบบตามความเหมาะส

ม  เช่น  การใหค้วามรู ้ การสบัเปลีย่นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  การฝึกอบรม  การดงูาน  

การประชุมเชงิปฏบิตักิารและการสมัมนา เป็นตน้ 
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3. วิธีการพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชา   

ผูบ้งัคบับญัชาสามารถพฒันาผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา โดยเลอืกแนวทางการพฒันาไดห้ลายอย่าง 

โดยอาจ 

จดัท าเป็นโครงการเพือ่ด าเนินการเองหรอืเขา้ร่วมสมทบกบัหน่วยราชการอื่น  

หรอืว่าจา้งองคก์รเอกชนทีม่คีวามรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นเป็นผูด้ าเนินการ 



 

4. งบประมาณ 

       ใชง้บประมาณของเทศบาลต าบลหวายเหนียว  อ าเภอท่ามะกา  จงัหวดักาญจนบุร ี  

ปรากฏในเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563 

5. การติดตามและประเมินผล 

        เทศบาลต าบลหวายเหนียว  จะจดัใหม้รีะบบการตรวจสอบ  

ตดิตามและประเมนิผลการพฒันาพนกังานเทศบาล  เพือ่ใหท้ราบถงึความส าเรจ็ของการพฒันา  

ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานและผลการปฏบิตังิานของบุคคลากรผูเ้ขา้รบัการพฒันา 

โดยใชว้ธิกีารประเมนิผลการพฒันา ดงันี้ 

1. การใชแ้บบสอบถาม/แบบทดสอบ  ก่อน-หลงั  

และแบบสอบถามตดิตามการประเมนิผลภายหลงัจาก 

การไดร้บัการพฒันาไปไดร้ะยะเวลาหนึ่ง 

2. การสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเช่น  ผูบ้งัคบับญัชา  หวัหน้างาน  

เพือ่นร่วมงานและผูใ้ต้บงัคบับญัชาของ 

ผูเ้ขา้รบัการพฒันา 

3. การขอรบัทราบผลการประเมนิจากหน่วยงานอื่นทีเ่ป็นผูด้ าเนินการพฒันา  เช่น  ในกรณี 

ทีเ่ทศบาลต าบลหวายเหนียวสง่บุคลากรเขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรทีห่น่วยงานอื่นเป็นผูจ้ดัขึ้น 
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4. บญัชีการด าเนินงานโครงการตามแผนการพฒันาบุคลากร 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 

หลกัสตูรการพฒันา วธิกีารด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.หลกัสตูรความรูพ้ืน้ฐาน 
การปฏบิตัริาชการ 

1.การปฐมนิเทศ 
2.การสอนงาน 
3.การฝึกอบรม 
4.การประชมุ 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.กาญจนบุร ี
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ 
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 

           สายงานผูป้ฏบิตั ิ
ลูกจา้งประจ า 
พนักงานจา้ง 
 

2.หลกัสตูรการพฒันา 
เกีย่วกบังานทีร่บัผดิชอบ 

1.การฝึกอบรม 
2.การประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
3.การศกึษาดงูาน 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.กาญจนบุร ี
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ 
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

            สายงานผูบ้รหิาร 
สายงานผูป้ฏบิตั ิ
ลูกจา้งประจ า 
พนักงานจา้ง 

3.หลกัสตูรความรู ้
และทกัษะเฉพาะ 

1.การฝึกอบรม 
2.การประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
3.การศกึษาดงูาน 
4.การสอนงาน 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.กาญจนบุร ี
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ 
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

            สายงานผูบ้รหิาร 
สายงานผูป้ฏบิตั ิ
ลูกจา้งประจ า 
พนักงานจา้ง 

4.หลกัสตูรดา้นการบรหิาร 1.การฝึกอบรม 
2.การประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
3.การศกึษาดงูาน 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.กาญจนบุร ี
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ 
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

            สายงานผูบ้รหิาร 
 

5.หลกัสตูรดา้นคุณธรรม 
จรยิธรรม 

1.การฝึกอบรม 
2.การประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
3.การศกึษาดงูาน 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.กาญจนบุร ี
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ 

            สายงานผูบ้รหิาร 
สายงานผูป้ฏบิตั ิ
ลูกจา้งประจ า 



 หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง พนักงานจา้ง 
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หลกัสตูรการพฒันา วธิกีารด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. การส่งเสรมิสนับสนุน 
การศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ี

ศกึษาในสถานศกึษาของรฐั 
หรอืสถาบนัทีม่ขีอ้ตกลงกบักรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

สถาบนัการศกึษา  
 

           สายงานผูบ้รหิาร 
สายงานผูป้ฏบิตั ิ
ลูกจา้งประจ า 
พนักงานจา้ง 

6. การส่งเสรมิสนับสนุน 
การศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท 

ศกึษาในสถานศกึษาของรฐั 
หรอืสถาบนัทีม่ขีอ้ตกลงกบักรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

สถาบนัการศกึษา             สายงานผูบ้รหิาร 
สายงานผูป้ฏบิตั ิ
ลูกจา้งประจ า 
พนักงานจา้ง 
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11.บญัชีการด าเนินงานโครงการตามแผนการพฒันาบุคลากร 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 

กลุ่มเป้าหมาย หลกัสตูรการพฒันา หน่วยงานด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหต ุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กลุ่มสายงานบรหิาร 
 

หลกัสตูรดา้นการบรหิาร 
การด าเนินการทางวนิัย 
คุณธรรมและจรยิธรรม 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.กาญจนบุร ี
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ 
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 

            

กลุ่มงานธุรการ หลกัสตูรตามสายงาน 
การด าเนินการทางวนิัย 
คุณธรรมและจรยิธรรม 
หลกัสตูรคอมพวิเตอร ์

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.กาญจนบุร ี
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ 
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

             

กลุ่มงานการเจา้หน้าที ่ หลกัสตูรตามสายงาน 
การด าเนินการทางวนิัย 
คุณธรรมและจรยิธรรม 
หลกัสตูรคอมพวิเตอร ์

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.กาญจนบุร ี
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ 
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

             

กลุ่มงานทะเบยีนราษฎร หลกัสตูรตามสายงาน 
การด าเนินการทางวนิัย 
คุณธรรมและจรยิธรรม 
หลกัสตูรคอมพวิเตอร ์

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.กาญจนบุร ี
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ 
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

             



กลุ่มงานป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั 

หลกัสตูรตามสายงาน 
การด าเนินการทางวนิัย 
คุณธรรมและจรยิธรรม 
หลกัสตูรคอมพวิเตอร ์

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.กาญจนบุร ี
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ 
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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กลุ่มเป้าหมาย หลกัสตูรการพฒันา หน่วยงานด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหต ุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กลุ่มงานบรหิารการศกึษา 
 

หลกัสตูรตามสายงาน 
การด าเนินการทางวนิัย 
คุณธรรมและจรยิธรรม 
หลกัสตูรคอมพวิเตอร ์

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.กาญจนบุร ี
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ 
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 

            

กลุ่มงานพฒันาชุมชน หลกัสตูรตามสายงาน 
การด าเนินการทางวนิัย 
คุณธรรมและจรยิธรรม 
หลกัสตูรคอมพวิเตอร ์

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.กาญจนบุร ี
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ 
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

             

กลุ่มงานกจิการสภา หลกัสตูรตามสายงาน 
การด าเนินการทางวนิัย 
คุณธรรมและจรยิธรรม 
หลกัสตูรคอมพวิเตอร ์

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.กาญจนบุร ี
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ 
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

             

กลุ่มงานแผนและงบประมาณ หลกัสตูรตามสายงาน เทศบาลด าเนินการ              



การด าเนินการทางวนิัย 
คุณธรรมและจรยิธรรม 
หลกัสตูรคอมพวิเตอร ์

ก.ท.จ.กาญจนบุร ี
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ 
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลุ่มงานประชาสมัพนัธ ์ หลกัสตูรตามสายงาน 
การด าเนินการทางวนิัย 
คุณธรรมและจรยิธรรม 
หลกัสตูรคอมพวิเตอร ์

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.กาญจนบุร ี
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ 
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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กลุ่มเป้าหมาย หลกัสตูรการพฒันา หน่วยงานด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหต ุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กลุ่มงานพสัด ุ
 

นักบรหิารงานองคก์ร 
การด าเนินการทางวนิัย 
คุณธรรมและจรยิธรรม 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.กาญจนบุร ี
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ 
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 

            

กลุ่มงานการเงนิและบญัช ี หลกัสตูรตามสายงาน 
การด าเนินการทางวนิัย 
คุณธรรมและจรยิธรรม 
หลกัสตูรคอมพวิเตอร ์

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.กาญจนบุร ี
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ 
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

             

กลุ่มงานพฒันาและ 
จดัเกบ็รายได ้

หลกัสตูรตามสายงาน 
การด าเนินการทางวนิัย 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.กาญจนบุร ี

             



คุณธรรมและจรยิธรรม 
หลกัสตูรคอมพวิเตอร ์

สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ 
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน หลกัสตูรตามสายงาน 
การด าเนินการทางวนิัย 
คุณธรรมและจรยิธรรม 
หลกัสตูรคอมพวิเตอร ์

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.กาญจนบุร ี
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ 
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

             

กลุ่มงานวศิวกรรม หลกัสตูรตามสายงาน 
การด าเนินการทางวนิัย 
คุณธรรมและจรยิธรรม 
หลกัสตูรคอมพวิเตอร ์

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.กาญจนบุร ี
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ 
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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กลุ่มเป้าหมาย หลกัสตูรการพฒันา หน่วยงานด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหต ุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กลุ่มงานสุขาภบิาลอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 
 

นักบรหิารงานองคก์ร 
การด าเนินการทางวนิัย 
คุณธรรมและจรยิธรรม 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.กาญจนบุร ี
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ 
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 

            

กลุ่มงานสาธารณูปโภค หลกัสตูรตามสายงาน 
การด าเนินการทางวนิัย 
คุณธรรมและจรยิธรรม 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.กาญจนบุร ี
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ 

             



หลกัสตูรคอมพวิเตอร ์ หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 

 


