






































































































 

 

 

 

 
 



แผนดำเนินการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด (Action Plan) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

1. โครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา ระยะเวลา หน่วยงานฝึกอบรม 
1 
  
  

หลักสูตร  หลักธรรมาภิบาลและ    
การป้องกันการปราบปรามทุจริต 
ในภาครัฐ  

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้ตระหนักถึงความสำคัญ 
การป้องการการทุจริต 
ที่เกิดขึ้นในระบบราชการ 

1. ผู้บริหาร 
2. สมาชิกสภาเทศบาล 
3. หัวหน้าส่วนราชการ 
4. บุคลากรเทศบาล 
    ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรู้เกี่ยวกับ 

หลักสูตรมากยิ่งขึ้น 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอ่ืนๆ 
  

  

ภายในป ี
งบประมาณ  

2564 

งานพฒันาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาล 

2 
  
  
  
  

หล ักส ูตร  การบร ิหารก ิจการ
บ้านเม ืองท ี ่ด ี เพ ื ่อการพ ัฒนา  
อย่างยั่งยืน 
  
  
  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ให้กับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

1. ผู้บริหาร 
2. สมาชิกสภาเทศบาล 
3. หัวหน้าส่วนราชการ 
4. บุคลากรเทศบาล 
    ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

  

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรู้เกี่ยวกับ

หลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
 
 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอ่ืนๆ 
  
  
  

  

ภายในป ี
งบประมาณ  

2564 
  
  

  

งานพฒันาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาล  
  
  

3 หลักสูตร "กฎหมายและระเบียบ     
การปฏิบัติงานสภาท้องถิ่น" 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ให้กับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

1. ผู้บริหาร 
2. สมาชิกสภาเทศบาล 
3. หัวหน้าส่วนราชการ 
4. บุคลากรเทศบาล 
    ผู้ที่เก่ียวข้อง 

  

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรู้เกี่ยวกับ

หลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
 
 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอ่ืนๆ 
  
  
  

  

ภายในป ี
งบประมาณ  

2564 
  
  

  

งานพฒันาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาล  
  
  



2. โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา ระยะเวลา หน่วยงานฝึกอบรม 
1 
  
  

หลักสูตร "การอพยพหนีไฟในอาคาร
สำนักงาน" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. ภาคปฏิบัต ิ
3. วิธีการอื่นๆ  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
 

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล 
 

2 
  
  

หลักสูตร "การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบ การเบิกจ่ายค่าวัสดุประเภท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. ภาคปฏิบัต ิ
3. วิธีการอื่นๆ 
  

  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
 

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล 
 

3 
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในองค์กรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. วิธีการอื่นๆ 
  

  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

4 
  

  

หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพและ
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี” 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. ภาคปฏิบัต ิ
3. วิธีการอื่นๆ 
  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

5 
  
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  สำนักปลัดเทศบาล          
ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และรักษาความสงบ" 
 

เพื่อสร้างสมัพันธภาพ 
ในการทำงานร่วมกัน 
ในองค์กรและความสามัคค ี

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. ภาคปฏิบัต ิ
3. วิธีการอื่นๆ 
  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  



 

2. โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา ระยะเวลา หน่วยงานฝึกอบรม 
6 
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สำนักการคลังด้านการบริหารการคลัง" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

7 หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สำนักการคลังด้านการจัดเก็บรายได้
ท้องถิ่น" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 
 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  

8 
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สำนักการคลังด้านการบริหารการคลัง" 
(Parking) 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. วิธีการอื่นๆ 
  

  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

9 หล ักส ูตร "ก า รพ ัฒนาศ ั ก ยภาพ
บุคลากรสำนักการช่างด้านกิจกรรม
ส่งเสริมความปลอดภัยของเครื่องมือ
เครื่องจักรในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
ไฟฟ้า” 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

10 
  
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด ้านการเข ียนโครงการและจ ัดทำ
งบประมาณ" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. ภาคปฏิบัต ิ
3. วิธีการอื่นๆ 
  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  



2. โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา ระยะเวลา หน่วยงานฝึกอบรม 
11 หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้ อม         
ด ้ านการทำงาน เป ็ นท ี ม  ( Team 
Work)" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

12 
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้ อม        
ด้านการบริหารงานสารบรรณอย่าง    
มืออาชีพ"         

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

13 
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองการศึกษาด้านการทำงานเป็นทีม 
(Team Work)” 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  

  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

14 
 
 

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองการศึกษาด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กร" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตาม 
    ภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

15 
  
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองการศึกษากองการศึกษา 
ด้านการให้บริการ" 
 

เพื่อสร้างสมัพันธภาพ 
ในการทำงานร่วมกัน 
ในองค์กรและความสามัคค ี

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. ภาคปฏิบัต ิ
3. วิธีการอื่นๆ 
  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

 



 

 
 
 
 

2. โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา ระยะเวลา หน่วยงานฝึกอบรม 
16 
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองการศึกษากองการศึกษาด้านการ
สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลตามระเบียบใหม่" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มคีวามรูเ้กี่ยวกับ 
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

17 
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองสวัสดิการสังคมด้านทักษะและ
เทคนิคการพูดในที่ชุมชน" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

18 
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจำตัวประชาชน" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  

  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  



แผนดำเนินการงานพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด (Action Plan) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา  กองการศึกษา 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา ระยะเวลา 
หน่วยงาน
ฝึกอบรม 

1 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพ (PLC)ตามมาตรฐานทั ่วไป
เกี ่ยวกับการประเมินผลงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 

เพื่อเพ่ิมทักษะและการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
ในการทำงานของคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. คร ู
2. บุคลากรด้านการศึกษา 
3. เจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 

เกิดศักยภาพและความรู้
เก ี ่ยวกับหลักสูตรมาก
ยิ่งข้ึน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. วิธีการอื่นๆ 

23 - 24 
มกราคม 
2564 

(เสาร์ - อาทิตย์) 

กองการศึกษา 

2 หลักสูตร "จิตวิทยาสำหรับครู" เพื่อเพ่ิมทักษะและการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
ในการทำงานของคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. คร ู
2. บุคลากรด้านการศึกษา 
 

เกิดศักยภาพและความรู้
เก ี ่ยวกับหลักสูตรมาก
ยิ่งข้ึน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. วิธีการอื่นๆ 

13 - 14 
กุมภาพันธ ์

2564 
(เสาร์ - อาทิตย์) 

กองการศึกษา 

3 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม    
และจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับครู        
และบุคลากรทางการศึกษา รุ ่นที ่ 1            
(ครูปฐมวัย) 

เพื่อเพ่ิมทักษะและการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
ในการทำงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. คร ู
2. บุคลากรด้านการศึกษา 
3. เจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 

เกิดศักยภาพและความรู้
เก ี ่ยวกับหลักสูตรมาก
ยิ่งข้ึน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. วิธีการอื่นๆ 

6 - 7 
มีนาคม 
2564 

(เสาร์ - อาทิตย์) 

กองการศึกษา 

4 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม    
และจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับครู        
และบุคลากรทางการศึกษา รุ ่นที่  2   
(ครูประถมศึกษา) 

เพื่อเพ่ิมทักษะและการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
ในการทำงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. คร ู
2. บุคลากรด้านการศึกษา 
3. เจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 

เกิดศักยภาพและความรู้
เก ี ่ยวกับหลักสูตรมาก
ยิ่งข้ึน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. วิธีการอื่นๆ 

27 - 28 
มีนาคม 
2564 

(เสาร์ - อาทิตย์) 

กองการศึกษา 

 



 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา ระยะเวลา 
หน่วยงาน
ฝึกอบรม 

5 แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรและ   
การจัดทำแผนประสบการณ์เร ียนรู้
การศึกษาปฐมวัย 

เพื่อเพ่ิมทักษะและการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
ในการทำงานของคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. คร ู
2. บุคลากรด้านการศึกษา 
3. เจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 

เกิดศักยภาพและความรู้
เก ี ่ยวกับหลักสูตรมาก
ยิ่งข้ึน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. วิธีการอื่นๆ 

15 - 16 
เมษายน 
2564 

(เสาร์ - อาทิตย์) 

กองการศึกษา 

6 แนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
และแผนการจัดการเรียนรู้สู่การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

เพื่อเพ่ิมทักษะและการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
ในการทำงานของคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. คร ู
2. บุคลากรด้านการศึกษา 
 

เกิดศักยภาพและความรู้
เก ี ่ยวกับหลักสูตรมาก
ยิ่งข้ึน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. วิธีการอื่นๆ 

29 - 30 
เมษายน 
2564 

(เสาร์ - อาทิตย์) 

กองการศึกษา 

7 ศึกษาดูงาน อำเภอเชียงคาน   
จังหวัดเลย 
1. อน ุบาลพิทยาหล ่มส ัก หล ่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  จังหวัดเลย 
3. เลยพิทยาคม  จังหวัดเลย 
(หลังการเลือกตั้งเทศบาล วันที่ 28 มี.ค.64) 

เพื่อเพ่ิมทักษะและการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
ในการทำงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. คร ู
2. บุคลากรด้านการศึกษา 
3. เจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 

เกิดศักยภาพและความรู้
เก ี ่ยวกับหลักสูตรมาก
ยิ่งข้ึน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ 

เม.ย. - พ.ค. 
2564 

 

กองการศึกษา 

 

 

 

 



แผนดำเนินการงานพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด (Action Plan) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กองวิชาการและแผนงาน 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

การจัดโครงการ 
หน่วยงานฝึกอบรม 

1 
 

1. โครงการจัดตั ้งและพัฒนาเครือข่าย  
เทศบาลนครปากเกร็ด 
     1.1 โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่าย  
เทศบาลนครปากเกร็ด 

จัดฝึกอบรมให้แก่คณะกรรมการชุมชน
เคร ือข ่ายช ุมชน  ผ ู ้บร ิหารเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาล
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนำความรู้
ไปเผยแพร่ในชุมชน และสามารถไกลเ่กลีย่  
ข้อพิพาทในชุมชนได้ 

1. คณะกรรมการชุมชน 
2. เครือข่ายชุมชน 
3. ผู้บริหารเทศบาล 
4. สมาชิกสภาเทศบาล 
5. บุคลากรเทศบาล 
6. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. การฝึกอบรม ก.ค. - ก.ย. 
2564 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานตราเทศบญัญัต ิ
ที่ไม่ใช่งบประมาณ 
การเบิกจ่ายประจำป ี

     1.2 โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่าย  
เทศบาลนครปากเกร็ด 
หลักส ูตร ส ัมมนาเชิงปฏิบ ัต ิการระหว่าง
ผู้บริหารและเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียน
นนท์ 

1. เพ ื ่อจ ัดส ัมมนาเช ิงปฏ ิบ ัต ิการให้
ผู ้บริหารของเทศบาลได้รับทราบปัญหา
อุปสรรคของโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียน
นนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี 
2. เพื ่อให ้เทศบาลนครปากเกร็ดและ
เกษตรกรสวนทุเรียนนนท์มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา เสนอแนวทางในการ
พัฒนาโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ 
3. เพื่อรวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน 
เสนอให้คณะกรรมการอำนวยการบริหาร
และสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นนทบุรี ทราบ 

1. ผู้บริหาร 
2. หัวหน้าส่วนราชการ 
3. เครือข่ายเกษตรกร  
สวนทุเรียนนนท์ 
4. เจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ธ.ค. 63 - ก.ย. 64 กองวิชาการและแผนงาน 
งานธุรการ 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ  กองวิชาการและแผนงาน 

ลำดับ 
โครงการ / หลักสูตร / 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีดำเนินโครงการ 

ระยะเวลา 
การจัดโครงการ 

หน่วยงานฝึกอบรม 

2 โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายท้องถิ่น 
- โครงการพัฒนาความรู้ ระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น  องค์กรโปร่งใส 

1. จัดอบรมความรู ้ระเบียบกฎหมายท้องถิ ่นและ   
การพัฒนางานให้กับผู ้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
บุคลากรของเทศบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
3. การจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมความโปรง่ใส 
(ITA) ประจำปี 

1. ผู้บริหาร 
2. สมาชิกสภาเทศบาล 
3. บุคลากรเทศบาล 
4. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. การฝึกอบรม เม.ย. - มิ.ย. 
2564 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การร้องเรียน 
- โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรม   
เทศบาลนครปากเกร็ด 

จัดฝึกอบรมให้ความรู ้แก่ คณะกรรมการบริหาร    
และคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมและศูนย์เร่งด่วนนคร   
ปากเกร็ด จำนวน 1 ครั้ง 

1. คณะกรรมการบริหาร 
2. คณะทำงานศูนย์ดำรงธรรม 
3. ศูนย์เร่งด่วนนครปากเกร็ด 

1. การฝึกอบรม เม.ย. - มิ.ย. 
2564 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

4 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
การบริการข้อมูลข่าวสาร 
- โครงการพัฒนาความรู ้ ตาม
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ให้แก่
บุคลากรของเทศบาลที่เกี่ยวข้องในเรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทราบขั้นตอน
การขอข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ราชการ พ.ศ. 2540ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และ
ข้อมูลจากการดูงานมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
การให้บริการข้อมูลข่าวสารราชการ เทศบาลนคร
ปากเกร็ด 

1. จ ัดอบรมให ้บ ุคลากรของ
เทศบาลจำนวนไม ่น ้ อยกว่ า      
40 คน 
 
 

1. การฝึกอบรม 1 ธันวาคม 
 2563 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานธุรการ 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ  กองวิชาการและแผนงาน (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

การจัดโครงการ 
หน่วยงานฝึกอบรม 

5 
 

โครงการพัฒนาความรู ้และทักษะ
การปฏิบัติงาน 
     5.1 โครงการพ ัฒนาความรู้
เก ี ่ยวกับการจัดทำแผนการจ ัดทำ
โครงการ และการติดตามประเมินผล 
หลักสตูร การนำแผนผังภูมินิเวศมาใช้
ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการ
และการติดตามประเมินผล 

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดทำแผนพัฒนา จำนวนไม่น้อย
กว่า 40 คน 

1. จัดฝึกอบรม มิ.ย. - ก.ค. 
2564 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานวิเคราะห์นโยบาย     
และแผน 

5.2 โครงการพ ัฒนาความรู้
เก ี ่ยวกับการจัดทำแผนการจ ัดทำ
โครงการ และการติดตามประเมินผล 
หลักสตูร การจัดสมัมนาทางวิชาการ
และดูงาน 

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต ่อการจ ัดทำแผนพัฒนา การจ ัดทำ
โครงการและการติดตามประเมินผล 
2. เพื ่อให้เกิดการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับแนวคิด รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ผ ู ้ บร ิหาร สมาช ิกสภาเทศบาล
เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ และผู้ที่
เกี ่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาล จำนวนไม่น้อยกว่า 40 คน 

1. สัมมนาทางวิชาการและ    
ดูงาน 

มิ.ย. - ก.ค. 
2564 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานวิเคราะห์นโยบาย     
และแผน 

6. โครงการพัฒนาความรู ้และทักษะ
การปฏิบัติงาน 
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การ
ใช้คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เ พ ื ่ อ เ ป ็ นก า ร เพ ิ ่ ม ค ว าม ร ู ้ ท ั ก ษ ะ 
ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ
เทศบาล จำนวนอย่างน้อย 1 หลักสูตร 
และผู้เข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 50 คน 

1. จัดฝึกอบรม มี.ค. - เม.ย. 
2564 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานบริการและเผยแพร่
วิชาการ 

 

  



























































































































































 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด 
เรื่อง  นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลนครปากเกร็ด 

ประจำปีงบประมาณ  2564 - 2566 
…………………………………………………….. 

 

 นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี      
มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ให้เคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมคนดี   
มีจิตบริการและดำเนินชีวิตพอเพียง โดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพ้ืนฐาน ภายใต้องค์กร หลักธรรมาภิบาล   
เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบาย เทศบาลนครปากเกร็ด จึงขอประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม  ดังนี้ 

 ๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต 
 ๒. สร้างทัศนคติที่ดีงามในการสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามขององค์กร 
 ๓. ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานำทางชีวิต มีความขยัน ความประหยัด 
และความซื่อสัตย์ 
 ๔. การบริหารองค์กรโปร่งใส  ตรวจสอบได้ บุคลากรได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาค 
 ๕. สร้างความสามัคคีในองค์กร  พัฒนาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเครือข่าย
ทุกภาคส่วน  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

                                        ประกาศ ณ วันที่    1    ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3   
                                                           

 
                                               (นายวชิัย  บรรดาศักดิ์) 

                                               นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
 
                                                 



 
 

ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด 
เรื่อง  ข้อบังคับเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลนครปากเกร็ด  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - 2566 
…………………………………………………….. 

 เทศบาลนครปากเกร็ด ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมีหน้าที่ในการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การพัฒนาระบบ

ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานของชุมชน วางมาตรฐานการดำเนินงาน

จัดการบริการสาธารณะ การศึกษาของท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะนั้น    

เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส 

และเป็นธรรม จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลนครปากเกร็ด 

 เทศบาลนครปากเกร็ด จึงได้กำหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการเทศบาลนครปากเกร็ด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - 2566 เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิของข้าราชการ อันจะทำให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้  ดังนี้ 
 

 ข้อ ๑ ความซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ 
 ๑.๑  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 ๑.๒  ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด และโปร่งใส เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
 ๑.๓  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความรู้  ความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 
 ๑.๔  รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง และมุ่งมั่น แก้ไขเม่ือเกิดข้อผิดพลาด 

 ข้อ ๒ การมีจิตสำนึกมุ่งบริการและให้คำปรึกษา 
 ๒.๑  ให้บริการแก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
ด้วยความเต็มใจ 
 ๒.๒  ให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและครบถ้วน 

  ข้อ ๓  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ๓.๑  ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลของงาน เพื่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม 
 ๓.๒  ขยัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมาย 
 ๓.๓  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีน้ำใจ เพ่ือให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
 ๓.๔  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

/ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าที่... 
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 ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
 ๔.๑  ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม 
 ๔.๒  ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 

  ข้อ ๕ การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.๑  วางแผนการดำรงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๕.๒  ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
 ๕.๓  ปฏิบัติตามหลักศาสนา รู้จักพ่ึงตนเอง และ ลด ละ เลิกอบายมุข 

 ข้อ ๖ การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
 ๖.๑  ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
 ๖.๒  กล้าหาญและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
 ๖.๓  ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพ่ือนข้าราชการ 

 ข้อ ๗ ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 ๗.๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
 ๗.๒ พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 

 ให้ข้าราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ทำความเข้าใจ และยึดมั่นในการปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานตามจรรยาข้าราชการดังกล่าวข้างต้นโดยครบถ้วน การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ         
อันมิใช่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน นำไปประกอบพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ผู้นั้น
พัฒนาตนเอง หากเป็นความผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัย สำหรับแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
ให้เปน็ไปตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - 2566  

 ทั้งนี้  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลนครปากเกร็ด ปฏิบัติตามแนวทาง  
การดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยา 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

.                                     ประกาศ  ณ  วันที่    1    ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3   
                                                           
 
 

                                               (นายวชิัย  บรรดาศักดิ์) 
                                               นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 



 

ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด 
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน  

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

เทศบาลนครปากเกร็ดได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งได้จัดวางระบบ
ควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ
เทศบาลนครปากเกร็ด บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดำเนินงานและเพื่อให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผล
กระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้  

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี ่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น            
ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ 
  ๒. กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง  
แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
และการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ๓. ให้มีการบริหารความเสี ่ยงทั ่วทั ้งองค์กรแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมีการจัดการและ
ดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการ
ควบคุมภายใน 
  ๔. ให้มีการติดตาม ประเมินและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุง
อย่างสม่ำเสมอ 
  ๕. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้น
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที และให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดีด้วย 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ ณ วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3   

 

                  (นายวิชัย  บรรดาศักดิ์) 
              นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 



 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด 
เรื่อง  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
…………………………………………………….. 

 

 ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อบังคับ
เทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
เทศบาลนครปากเกร็ด ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของเทศบาล    
นครปากเกร็ด เพ่ือสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลและเป็นเครื่องมือกำกับ
ความประพฤติของบุคลากรทุกคน เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล       
อันจะทำให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐไปแล้ว  นั้น 

 เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลนครปาก
เกร็ด  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีแผนที่ชัดเจน เทศบาลนครปากเกร็ด จึงได้จัดทำแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6  
เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครปากเกร็ดต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

                                      ประกาศ ณ วันที่    1    ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3   
                                                           

 
                                               (นายวชิัย  บรรดาศักดิ์) 

                                               นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              



แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลนครปากเกร็ด 
ระยะเวลา ๓ ปี  พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 

  

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตของเทศบาลนครปากเกร็ด มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือกำกับ        
ความประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ  ดังนั้น เทศบาลนครปากเกร็ด จึงกำหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริธรรมและป้องกันการทุจริต ระยะเวลา ๓ ปี 
พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ดังนี้ 

 
 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาตัวชี้วัด 

มาตรการ 
๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

ด้านการบริหารและการบริการ 
๑. โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรเทศบาล  
 

 
เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพในการทำงานร่วมกัน   
ในองค์กรและความสามัคคีเพื่อนำพาองค์กร
ไปสู่ทิศทางที่ดี 

 
จำนวนหลักสูตร 

 
๑ 

 
๑ 
 
 
 

 
๑ 

 
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 



 
 

 
 

ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด 
เรื่อง  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

…………………………………………………….. 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)          
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด เพ่ือให้   
การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 กรอบยุทธศาสตร์        
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนนทบุรี 
เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการ      
ในการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนา
ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 เทศบาลนครปากเกร็ด จึงประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำหรับองค์กรและ
บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้ 

 ข้อ ๑  นโยบายเร่งด่วน 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริม
ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากสาธารณภัย การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามขนาดของประชากร การป้องกันและแก้ไข    
ปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 ข้อ ๒  นโยบายปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเมือง 
 เพ่ือพัฒนานครปากเกร็ดให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นนำ ที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใส และ
ปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมพ้ืนที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา การก่อสร้างเขื่อนกันน้ำ
เซาะและป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ำ
เน่าเสีย  โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ ผลักดันโครงการบำบัดน้ำเสีย
รวมในพ้ืนที่ตำบลบ้านใหม่  เพ่ือให้ เป็นพ้ืนที่นำร่องในการพัฒนาคุณภาพน้ำใช้แล้วก่อนปล่อยลงสู่            
แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส ลดภาวะโลกร้อน พัฒนาสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี สวนสาธารณะและพ้ืนที่สีเขียวบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ถนนศรีสมาน และท่าน้ำปากเกร็ด
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย 
 การปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 
 
 
 

/ข้อ ๓  นโยบายการพัฒนาสังคม... 



- ๒ - 

 ข้อ ๓  นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 เพ่ือยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ทั้ งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม รวมทั้ง          
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและ         
การป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและโรงเรียนอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุน
การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เร่งรัดการก่อสร้างและดำเนินงานสำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด ส่งเสริม
การดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาดปลอดสารพิษ 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจัดทำฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่ม      
เพ่ือพัฒนาบริการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้
ผู้สูงอายุ ให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม 
 ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
และเหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดให้มีรถยนต์ดับเพลิงสำหรับอาคารสูง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน         
และบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 

 ข้อ ๔  นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 เพ่ือให้นครปากเกร็ดเป็นแหล่งการศึกษาชั้นดีสำหรับเยาวชนปากเกร็ด โดยการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา และศูนย์การพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด รวมทั้งในการ
สนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอ่ืน ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการ          
ทางอารมณแ์ละสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย 
 ด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญต่อการจัดงานประเพณีประจำชาติ
และท้องถิ่น รวมทั้งงานเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ โดยเน้นการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทย-มอญ ให้เยาวชนได้อนุรักษ์และเรียนรู้ ควบคู่กับการส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยตามสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ค้าและชุมชนบริเวณตลาดเก่า
ริมน้ำ  ในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์วิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนดั้งเดิม รวมทั้งการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณท่าน้ำปากเกร็ด     
ให้สวยงามและเป็นเส้นทางสัญจรของนักท่องเที่ยว สนับสนุนวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำในการปรับปรุงภูมิทัศน์             
ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติกิจทางศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทำบุญไหว้พระ 

 ข้อ  ๕  นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 เพ่ือพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม

ระหว่างนครปากเกร็ดกับกรุงเทพมหานครและท้องถิ่นใกล้เคียง ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนน ค.ส.ล. พร้อมวาง

ระบบระบายน้ำ ปรับปรุงสะพาน ทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้า ในชุมชน จัดให้มี อุปกรณ์ด้านการจราจร

เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและเส้นทางลัดและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญอย่างชัดเจน รวมทั้งการติดตั้ง

กล้องวงจรปิดบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยงต่างๆ 

                                           
                                                                                         /ข้อ ๖ นโยบายการเสริมสร้าง.. 
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 ข้อ  ๖  นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
และการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ
และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน
ร่วมกับแผนพัฒนาเทศบาล สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประชาชน      
ในชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน 
 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้
ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ โดยสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนชุมชนเมือง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริม   
การฝึกอบรมอาชีพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 ข้อ  ๗  นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรร
งบประมาณอย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง อาทิ การบริการด้านทะเบียนราษฎรและ    
บัตรประจำตัวประชาชนเชิงรุกสู่ชุมชน การพัฒนาระบบ Call Center เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสารและ        
การร้องเรียนร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษี เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
ข้อมูลด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

                                      ประกาศ ณ วันที่    1    ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3   
                                                           
 

 
                                                (นายวิชัย  บรรดาศักดิ์) 

                                                นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
 
                                                 



 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด 
เรื่อง  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
…………………………………………………….. 

 

 เทศบาลนครปากเกร็ด เป็นหน่วยงานที่รับใช้และให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งในการดำเนินงาน
ของเทศบาลนครปากเกร็ดได้คำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลัก 

 ในการนี้ เทศบาลนครปากเกร็ดได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งเป็นปัญหาที่     
ทำให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง ทำให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึง
มือประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลนครปากเกร็ดจึงมีเจตนารมณ์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการดำเนินงานให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้         
เพ่ือองค์กรเป็นหน่วยงานในการต้านทุจริตคอรัปชั่น โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

 ๑.  ไม่ยักยอก เบียดบังเวลา และทรัพย์สินราชการ 
 ๒.  ไม่เรียก ไม่รับ ไม่เสนอสิ่งใดเพ่ือประโยชน์มิชอบ 
 ๓.  ไม่ใช้อำนาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ตนหรือพวกพ้อง 
 ๔.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเสมอภาค 
 ๕.  กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
 ๖.  เปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อพบเหตุคอรัปชั่น 
 ๗.  ร่วมปกป้อง คุ้มครอง ผู้ต่อต้านคอรัปชั่น 
 ๘.  พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

                                       ประกาศ  ณ  วันที่    1    ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3  
                                                      

 
                                               (นายวชิัย  บรรดาศักดิ์) 

                                               นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
 
                                                 





แผนดำเนินการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด (Action Plan) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

1. โครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา ระยะเวลา หน่วยงานฝึกอบรม 
1 
  
  

หลักสูตร  หลักธรรมาภิบาลและ    
การป้องกันการปราบปรามทุจริต 
ในภาครัฐ  

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้ตระหนักถึงความสำคัญ 
การป้องการการทุจริต 
ที่เกิดขึ้นในระบบราชการ 

1. ผู้บริหาร 
2. สมาชิกสภาเทศบาล 
3. หัวหน้าส่วนราชการ 
4. บุคลากรเทศบาล 
    ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรู้เกี่ยวกับ 

หลักสูตรมากยิ่งขึ้น 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอ่ืนๆ 
  

  

ภายในป ี
งบประมาณ  

2564 

งานพฒันาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาล 

2 
  
  
  
  

หล ักส ูตร  การบร ิหารก ิจการ
บ้านเม ืองท ี ่ด ี เพ ื ่อการพ ัฒนา  
อย่างยั่งยืน 
  
  
  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ให้กับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

1. ผู้บริหาร 
2. สมาชิกสภาเทศบาล 
3. หัวหน้าส่วนราชการ 
4. บุคลากรเทศบาล 
    ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

  

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรู้เกี่ยวกับ

หลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
 
 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอ่ืนๆ 
  
  
  

  

ภายในป ี
งบประมาณ  

2564 
  
  

  

งานพฒันาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาล  
  
  

3 หลักสูตร "กฎหมายและระเบียบ     
การปฏิบัติงานสภาท้องถิ่น" 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ให้กับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

1. ผู้บริหาร 
2. สมาชิกสภาเทศบาล 
3. หัวหน้าส่วนราชการ 
4. บุคลากรเทศบาล 
    ผู้ที่เก่ียวข้อง 

  

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรู้เกี่ยวกับ

หลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
 
 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอ่ืนๆ 
  
  
  

  

ภายในป ี
งบประมาณ  

2564 
  
  

  

งานพฒันาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาล  
  
  



2. โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา ระยะเวลา หน่วยงานฝึกอบรม 
1 
  
  

หลักสูตร "การอพยพหนีไฟในอาคาร
สำนักงาน" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. ภาคปฏิบัต ิ
3. วิธีการอื่นๆ  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
 

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล 
 

2 
  
  

หลักสูตร "การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบ การเบิกจ่ายค่าวัสดุประเภท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. ภาคปฏิบัต ิ
3. วิธีการอื่นๆ 
  

  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
 

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล 
 

3 
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในองค์กรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. วิธีการอื่นๆ 
  

  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

4 
  

  

หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพและ
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี” 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. ภาคปฏิบัต ิ
3. วิธีการอื่นๆ 
  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

5 
  
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  สำนักปลัดเทศบาล          
ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และรักษาความสงบ" 
 

เพื่อสร้างสมัพันธภาพ 
ในการทำงานร่วมกัน 
ในองค์กรและความสามัคค ี

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. ภาคปฏิบัต ิ
3. วิธีการอื่นๆ 
  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  



 

2. โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา ระยะเวลา หน่วยงานฝึกอบรม 
6 
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สำนักการคลังด้านการบริหารการคลัง" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

7 หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สำนักการคลังด้านการจัดเก็บรายได้
ท้องถิ่น" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 
 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  

8 
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สำนักการคลังด้านการบริหารการคลัง" 
(Parking) 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. วิธีการอื่นๆ 
  

  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

9 หล ักส ูตร "ก า รพ ัฒนาศ ั ก ยภาพ
บุคลากรสำนักการช่างด้านกิจกรรม
ส่งเสริมความปลอดภัยของเครื่องมือ
เครื่องจักรในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
ไฟฟ้า” 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

10 
  
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด ้านการเข ียนโครงการและจ ัดทำ
งบประมาณ" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. ภาคปฏิบัต ิ
3. วิธีการอื่นๆ 
  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  



2. โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา ระยะเวลา หน่วยงานฝึกอบรม 
11 หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้ อม         
ด ้ านการทำงาน เป ็ นท ี ม  ( Team 
Work)" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

12 
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้ อม        
ด้านการบริหารงานสารบรรณอย่าง    
มืออาชีพ"         

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

13 
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองการศึกษาด้านการทำงานเป็นทีม 
(Team Work)” 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  

  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

14 
 
 

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองการศึกษาด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กร" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตาม 
    ภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

15 
  
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองการศึกษากองการศึกษา 
ด้านการให้บริการ" 
 

เพื่อสร้างสมัพันธภาพ 
ในการทำงานร่วมกัน 
ในองค์กรและความสามัคค ี

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. ภาคปฏิบัต ิ
3. วิธีการอื่นๆ 
  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

 



 

 
 
 
 

2. โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา ระยะเวลา หน่วยงานฝึกอบรม 
16 
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองการศึกษากองการศึกษาด้านการ
สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลตามระเบียบใหม่" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มคีวามรูเ้กี่ยวกับ 
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

17 
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองสวัสดิการสังคมด้านทักษะและ
เทคนิคการพูดในที่ชุมชน" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

18 
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจำตัวประชาชน" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  

  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  



แผนดำเนินการงานพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด (Action Plan) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา  กองการศึกษา 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา ระยะเวลา 
หน่วยงาน
ฝึกอบรม 

1 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพ (PLC)ตามมาตรฐานทั ่วไป
เกี ่ยวกับการประเมินผลงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 

เพื่อเพ่ิมทักษะและการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
ในการทำงานของคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. คร ู
2. บุคลากรด้านการศึกษา 
3. เจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 

เกิดศักยภาพและความรู้
เก ี ่ยวกับหลักสูตรมาก
ยิ่งข้ึน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. วิธีการอื่นๆ 

23 - 24 
มกราคม 
2564 

(เสาร์ - อาทิตย์) 

กองการศึกษา 

2 หลักสูตร "จิตวิทยาสำหรับครู" เพื่อเพ่ิมทักษะและการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
ในการทำงานของคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. คร ู
2. บุคลากรด้านการศึกษา 
 

เกิดศักยภาพและความรู้
เก ี ่ยวกับหลักสูตรมาก
ยิ่งข้ึน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. วิธีการอื่นๆ 

13 - 14 
กุมภาพันธ ์

2564 
(เสาร์ - อาทิตย์) 

กองการศึกษา 

3 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม    
และจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับครู        
และบุคลากรทางการศึกษา รุ ่นที ่ 1            
(ครูปฐมวัย) 

เพื่อเพ่ิมทักษะและการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
ในการทำงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. คร ู
2. บุคลากรด้านการศึกษา 
3. เจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 

เกิดศักยภาพและความรู้
เก ี ่ยวกับหลักสูตรมาก
ยิ่งข้ึน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. วิธีการอื่นๆ 

6 - 7 
มีนาคม 
2564 

(เสาร์ - อาทิตย์) 

กองการศึกษา 

4 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม    
และจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับครู        
และบุคลากรทางการศึกษา รุ ่นที่  2   
(ครูประถมศึกษา) 

เพื่อเพ่ิมทักษะและการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
ในการทำงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. คร ู
2. บุคลากรด้านการศึกษา 
3. เจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 

เกิดศักยภาพและความรู้
เก ี ่ยวกับหลักสูตรมาก
ยิ่งข้ึน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. วิธีการอื่นๆ 

27 - 28 
มีนาคม 
2564 

(เสาร์ - อาทิตย์) 

กองการศึกษา 

 



 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา ระยะเวลา 
หน่วยงาน
ฝึกอบรม 

5 แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรและ   
การจัดทำแผนประสบการณ์เร ียนรู้
การศึกษาปฐมวัย 

เพื่อเพ่ิมทักษะและการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
ในการทำงานของคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. คร ู
2. บุคลากรด้านการศึกษา 
3. เจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 

เกิดศักยภาพและความรู้
เก ี ่ยวกับหลักสูตรมาก
ยิ่งข้ึน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. วิธีการอื่นๆ 

15 - 16 
เมษายน 
2564 

(เสาร์ - อาทิตย์) 

กองการศึกษา 

6 แนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
และแผนการจัดการเรียนรู้สู่การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

เพื่อเพ่ิมทักษะและการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
ในการทำงานของคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. คร ู
2. บุคลากรด้านการศึกษา 
 

เกิดศักยภาพและความรู้
เก ี ่ยวกับหลักสูตรมาก
ยิ่งข้ึน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. วิธีการอื่นๆ 

29 - 30 
เมษายน 
2564 

(เสาร์ - อาทิตย์) 

กองการศึกษา 

7 ศึกษาดูงาน อำเภอเชียงคาน   
จังหวัดเลย 
1. อน ุบาลพิทยาหล ่มส ัก หล ่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  จังหวัดเลย 
3. เลยพิทยาคม  จังหวัดเลย 
(หลังการเลือกตั้งเทศบาล วันที่ 28 มี.ค.64) 

เพื่อเพ่ิมทักษะและการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
ในการทำงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. คร ู
2. บุคลากรด้านการศึกษา 
3. เจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 

เกิดศักยภาพและความรู้
เก ี ่ยวกับหลักสูตรมาก
ยิ่งข้ึน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ 

เม.ย. - พ.ค. 
2564 

 

กองการศึกษา 

 

 

 

 



แผนดำเนินการงานพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด (Action Plan) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กองวิชาการและแผนงาน 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

การจัดโครงการ 
หน่วยงานฝึกอบรม 

1 
 

1. โครงการจัดตั ้งและพัฒนาเครือข่าย  
เทศบาลนครปากเกร็ด 
     1.1 โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่าย  
เทศบาลนครปากเกร็ด 

จัดฝึกอบรมให้แก่คณะกรรมการชุมชน
เคร ือข ่ายช ุมชน  ผ ู ้บร ิหารเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาล
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนำความรู้
ไปเผยแพร่ในชุมชน และสามารถไกลเ่กลีย่  
ข้อพิพาทในชุมชนได้ 

1. คณะกรรมการชุมชน 
2. เครือข่ายชุมชน 
3. ผู้บริหารเทศบาล 
4. สมาชิกสภาเทศบาล 
5. บุคลากรเทศบาล 
6. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. การฝึกอบรม ก.ค. - ก.ย. 
2564 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานตราเทศบญัญัต ิ
ที่ไม่ใช่งบประมาณ 
การเบิกจ่ายประจำป ี

     1.2 โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่าย  
เทศบาลนครปากเกร็ด 
หลักส ูตร ส ัมมนาเชิงปฏิบ ัต ิการระหว่าง
ผู้บริหารและเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียน
นนท์ 

1. เพ ื ่อจ ัดส ัมมนาเช ิงปฏ ิบ ัต ิการให้
ผู ้บริหารของเทศบาลได้รับทราบปัญหา
อุปสรรคของโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียน
นนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี 
2. เพื ่อให ้เทศบาลนครปากเกร็ดและ
เกษตรกรสวนทุเรียนนนท์มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา เสนอแนวทางในการ
พัฒนาโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ 
3. เพื่อรวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน 
เสนอให้คณะกรรมการอำนวยการบริหาร
และสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นนทบุรี ทราบ 

1. ผู้บริหาร 
2. หัวหน้าส่วนราชการ 
3. เครือข่ายเกษตรกร  
สวนทุเรียนนนท์ 
4. เจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ธ.ค. 63 - ก.ย. 64 กองวิชาการและแผนงาน 
งานธุรการ 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ  กองวิชาการและแผนงาน 

ลำดับ 
โครงการ / หลักสูตร / 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีดำเนินโครงการ 

ระยะเวลา 
การจัดโครงการ 

หน่วยงานฝึกอบรม 

2 โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายท้องถิ่น 
- โครงการพัฒนาความรู้ ระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น  องค์กรโปร่งใส 

1. จัดอบรมความรู ้ระเบียบกฎหมายท้องถิ ่นและ   
การพัฒนางานให้กับผู ้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
บุคลากรของเทศบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
3. การจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมความโปรง่ใส 
(ITA) ประจำปี 

1. ผู้บริหาร 
2. สมาชิกสภาเทศบาล 
3. บุคลากรเทศบาล 
4. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. การฝึกอบรม เม.ย. - มิ.ย. 
2564 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การร้องเรียน 
- โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรม   
เทศบาลนครปากเกร็ด 

จัดฝึกอบรมให้ความรู ้แก่ คณะกรรมการบริหาร    
และคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมและศูนย์เร่งด่วนนคร   
ปากเกร็ด จำนวน 1 ครั้ง 

1. คณะกรรมการบริหาร 
2. คณะทำงานศูนย์ดำรงธรรม 
3. ศูนย์เร่งด่วนนครปากเกร็ด 

1. การฝึกอบรม เม.ย. - มิ.ย. 
2564 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

4 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
การบริการข้อมูลข่าวสาร 
- โครงการพัฒนาความรู ้ ตาม
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ให้แก่
บุคลากรของเทศบาลที่เกี่ยวข้องในเรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทราบขั้นตอน
การขอข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ราชการ พ.ศ. 2540ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และ
ข้อมูลจากการดูงานมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
การให้บริการข้อมูลข่าวสารราชการ เทศบาลนคร
ปากเกร็ด 

1. จ ัดอบรมให ้บ ุคลากรของ
เทศบาลจำนวนไม ่น ้ อยกว่ า      
40 คน 
 
 

1. การฝึกอบรม 1 ธันวาคม 
 2563 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานธุรการ 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ  กองวิชาการและแผนงาน (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

การจัดโครงการ 
หน่วยงานฝึกอบรม 

5 
 

โครงการพัฒนาความรู ้และทักษะ
การปฏิบัติงาน 
     5.1 โครงการพ ัฒนาความรู้
เก ี ่ยวกับการจัดทำแผนการจ ัดทำ
โครงการ และการติดตามประเมินผล 
หลักสตูร การนำแผนผังภูมินิเวศมาใช้
ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการ
และการติดตามประเมินผล 

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดทำแผนพัฒนา จำนวนไม่น้อย
กว่า 40 คน 

1. จัดฝึกอบรม มิ.ย. - ก.ค. 
2564 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานวิเคราะห์นโยบาย     
และแผน 

5.2 โครงการพ ัฒนาความรู้
เก ี ่ยวกับการจัดทำแผนการจ ัดทำ
โครงการ และการติดตามประเมินผล 
หลักสตูร การจัดสมัมนาทางวิชาการ
และดูงาน 

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต ่อการจ ัดทำแผนพัฒนา การจ ัดทำ
โครงการและการติดตามประเมินผล 
2. เพื ่อให้เกิดการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับแนวคิด รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ผ ู ้ บร ิหาร สมาช ิกสภาเทศบาล
เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ และผู้ที่
เกี ่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาล จำนวนไม่น้อยกว่า 40 คน 

1. สัมมนาทางวิชาการและ    
ดูงาน 

มิ.ย. - ก.ค. 
2564 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานวิเคราะห์นโยบาย     
และแผน 

6. โครงการพัฒนาความรู ้และทักษะ
การปฏิบัติงาน 
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การ
ใช้คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เ พ ื ่ อ เ ป ็ นก า ร เพ ิ ่ ม ค ว าม ร ู ้ ท ั ก ษ ะ 
ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ
เทศบาล จำนวนอย่างน้อย 1 หลักสูตร 
และผู้เข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 50 คน 

1. จัดฝึกอบรม มี.ค. - เม.ย. 
2564 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานบริการและเผยแพร่
วิชาการ 

 

  


