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บทน า 
 

1. ความส าคัญ 
    ทรัพยากรบุคคลขององค์กร เป็นปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ส าคัญยิ่งขององค์กร       
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะในสภาวะการปัจจุบันที่บริบททางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วย
กระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้ความรู้ที่เกิดขึ้นได้รับการสื่อสารในหลายช่องทาง องค์กรต่างๆ จ าเป็นต้องมีการพัฒนา 
ปรับตัว ตลอดเวลา  เพ่ือให้สามารถแข่งขันและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดแนวทางการ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการที่จะท าให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา  ประกอบกับหลักเกณฑ์ของก.จังหวัด ก าหนดให้ส่วนราชการต้นสังกัดมีหน้าที่ด าเนินการให้มีการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพ และสร้างเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาข้าราชการให้
เป็นผู้กว้าง รอบรู้ รู้ลึกและรู้ทัน เพื่อเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญขององค์กร อีกทั้งท าให้บุคลากรมีค่านิยมการปฏิบัติงานที่
มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนและผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ส่วนที่ 4 เรื่อง การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 288-326 ก าหนดให้เทศบาล มีการ
พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ ระเบียบแบบแผน 
ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยเทศบาลจะต้องก าหนด
แผนพัฒนาเทศบาลในด้านต่างๆ  ซึ่งจะต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) ก าหนด เช่น การพัฒนา ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมใน
ห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง ก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละ เทศบาลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ เทศบาลที่จะด าเนินการจะต้องใช้
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่เทศบาล
พิจารณา เห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถ 
เลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้ และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ส านักงาน 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) เทศบาลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการ พนักงานเทศบาล 
(ก.ท.จ.จังหวัด) ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัด ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ และตาม
ประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
พ.ศ.2545  ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม ของบุคลากรอันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

   เทศบาลต าบลเวียงสา  จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยให้สอดคล้องและ
ประยุกต์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2561-2563 ขึ้น 
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2. หลักการ  
  เพ่ือเป็นการบ่มเพาะ ปลูกฝัง และสร้างเสริมให้พนักงานเทศบาล เทศบาลต าบลเวียงสา เป็น
พนักงานเทศบาลมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ในการปฏิบัติราชการ เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนการ
พัฒนา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการบริหารงาน ที่ดีขึ้น มีความโปร่งใส ก่อให้เกิดประโยชน์กับพ้ืนที่และ
ประชาชนโดยทั่วไป 
 

3. วิสัยทัศน์ 

  “ยึดหลักธรรมาภิบาล  ท างานโปร่งใส   เต็มใจบริการ  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ” 
 

4. พันธกิจ 
  1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรของเทศบาลต าบล    

เวียงสาให้สามารถท างานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร 

  3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากรเทศบาลต าบลเวียงสา ให้เป็นไปอย่างมีระบบ  
ต่อเนื่องและท่ัวถึง 

  4. ด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากร โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะและ 
ทัศนคติที่ดใีนการปฏิบัติงาน 

  

5. เป้าประสงค์ 
   5.1 เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนกลไกในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเวียงสา โดยเฉพาะการยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน 
  5.2 ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและมีจิตส านึกในหน้าที่ของข้าราชการเพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรให้
เกิดความเป็นธรรมในสังคม 
  ๕.3 บุคลากรเทศบาลต าบลเวียงสาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge Worker) 
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 

๕.๒ ระบบการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงสามีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนาบุคลากร 
ของเทศบาลต าบลเวียงสา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6. ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
  6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาพนักงานเทศบาล ช่วง พ.ศ.2561-2563 ได้รับการ
เสริมสร้างตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.2 ระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในภาพรวมของเทศบาลต าบลเวียงสา เพ่ิมสูงขึ้น           
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 
  6.3 ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการ อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 85 
  6.4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 
  6.5 ร้อยละ 85 ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลต าบลเวียงสา  มีความพึงพอใจใน     
แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
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7.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลเวียงสา  เห็นสมควรให้จัดท าแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาลโดยให้มีขอบเขต  เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่าง  ๆ  ดังต่อไปนี้ 
 7.1  การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา   วิธีการพัฒนา   ระยะเวลาและงบประมาณในการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงานที่ด ารงอยู่ตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี 

7.2  ให้พนักงานเทศบาลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาความรู้   ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือ
หลายหลักสูตรอย่างน้อย  ปีละ  1   ครั้ง    ดังนี้ 
   -  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  -  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  -  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  -  หลักสูตรด้านการบริหาร 
  -  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

 7.3  วธิีการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ให้เทศบาลต าบลเวียงสาเป็นหน่วยด าเนินการเอง  หรือด าเนินการ
ร่วมกับ ก.ท.จ.น่าน  หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสมดังนี้ 
  1.  การปฐมนิเทศ 
  2.  การฝึกอบรม 
  3.  การทัศนศึกษาดูงาน 
  4.  การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา 
  5.  การสอนงาน /  การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
   

 - การวิเคราะห์บุคลากร (personal analysis) 
   การวิเคราะห์บุคลากร (personal analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
 

  จุดแข็ง (strengths)   
  - พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย สามารถท างานได้หลายต าแหน่งและทดแทนกันได้ 
  - พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้น านโยบายของผู้บริหารด้านความโปร่งใส  จิตส านึกท่ีดี   การรักษาวินัย  
การให้ความส าคัญกับประชาชน  มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ 
  - มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่โปร่งใส  เป็นธรรม 
  - พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีความกระตือรือร้น ยอมรับความเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
  จุดอ่อน (weakness) 

- ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
- บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานและโครงสร้างส่วนราชการ 
- แรงจูงใจและสวัสดิการในการท างาน  
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  โอกาส (opportunity) 
- เจ้าหน้าที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  มีความสามัคคี ส่งผลให้งานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
- เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชน สามารถอุทิศตนต่อราชการส่งผลให้ประชาชนได้รับการ 

     บริการที่ดี 
- เจ้าหน้าที่ สามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษา มาพัฒนาปรับใช้กับองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ 
อุปสรรค ( Threats) 
- เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ไม่สามารถที่จะด าเนินการอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้  
  ทัศนคติต่อระบบราชการเปลี่ยนไป 
- นโยบายในองค์กรไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

7.4  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา    เทศบาลต าบลเวียงสาต้องจัดสรรงบประมาณส าหรับการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลอย่างชัดเจนแน่นอน   โดยค านึงถึงความประหยัด  คุ้มค่า  
เพ่ือให้การพัฒนาพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

8.  หลักสูตรการพัฒนา 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล   ลงวันที่  11  พฤศจิกายน 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   คณะกรรมการจัดท า
แผนการพัฒนาเทศบาลของเทศบาลต าบลเวียงสา  เห็นควรจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาล โดยให้มีขอบเขต  เนื้อหา
ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

8.1  การก าหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
โดยให้สอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 - 2563) 
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8.2  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเวียงสา  ต้องได้รับการพัฒนา
ความรู้  ความสามารถ อย่างน้อยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ตามท่ีผู้บริหารเห็นสมควร   ดังนี้ 
   -  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
   -  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   -  หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
   -  หลักสูตรด้านการบริหาร 
   -  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

  ดังนั้น  จึงให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
ได้รับการพัฒนาทักษะ  ความรู้ความสามารถ  การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย  1  
หลักสูตร  หรือหลาย ๆ หลักสูตร  ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 
9.  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
  9.1  วธิีการพัฒนา 
   ให้เทศบาลต าบลเวียงสา เป็นหน่วยด าเนินการเองหรือด าเนินการร่วมกับส านักงานส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน  ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอเวียงสาหรือหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม   ดังนี้ 
   -  การปฐมนิเทศ  จะด าเนินการก่อนที่มีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 
   -  การฝึกอบรมเทศบาลอาจด าเนินการเอง หรือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดน่าน  หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม  
   -  การศึกษาหรือดูงาน  อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจ
และเก่ียวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
   -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดน่าน  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่านหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
   -  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอน
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน และให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
 

10. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติให้กับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1) จัดให้มีแนวทางและการด าเนินการยกย่องบุคลากร เพื่อเป็นต้นแบบ 
2) สร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส และมีศักดิ์ศรี (Organization  Integrity) 
3) ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะและพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยมี 
กิจกรรมดังนี้ 

1) ปลูกจิตส านึกผ่านแนวทางต้นแบบ เช่น พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตรและพระบรมราโชวาท 
2) หลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาที่เหมาะสมของพนักงานเทศบาล แต่ละต าแหน่ง ทั้งท่ี   

จัดเองและหน่วยราชการอ่ืนจัดท า 
3) สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดองค์ความรู้ 
4) การก าหนดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง บรรจุใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1) สร้างกระบวนการการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้มีความโปร่งใส 
2) ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ให้บุคลากรทุกคนทราบ

ล่วงหน้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความสามัคคี  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น แนวทางการปฏิบัติงานและ  

การพัฒนา 
2) เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานและการพัฒนา 

 

11.  รายละเอียดของกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 
1.จัดให้มีแนวทางและการ
ด าเนินการยกย่อง
บุคลากร เพื่อเป็นต้นแบบ 

-ก าหนดเกณฑ์และด าเนินการประกาศ
เกียรติคุณแก่ข้าราชการ พนักงานจ้างเพ่ือ
เป็นต้นแบบในการยึดถือปฏิบัติ  

-ในแต่ละปี งบประมาณ มีการด าเนินการ
คัดเลือกบุคลากรต้นแบบจ านวน 2 ครั้ง 

2.สร้างองค์กรให้มีความ
โปร่งใส และมีศักดิ์ศรี 
(Organization  Integrity) 

-สร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลาย 
-เปิดเผยกระบวนการขั้นตอนต่างๆ 
โดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-เทศบาลเปิดให้บุคคลทั่วไปในการเข้าถึงการ
ปฏิบัติงานที่หลากหลายและสะดวก 
-บุคลากรในองค์กรได้รับทราบกระบวนการ
ประเมินประสิทธิภาพล่วงหน้าการประเมินทุกรอบ 

3.ก าหนดมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรมของ
พนักงานเทศบาลลูกจ้าง - 
ประจ าและพนักงานจ้าง 

-สร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมให้
บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ 

-เทศบาลต าบลเวียงสา มีมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้างถือปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 
1.ปลูกจิตส านึกผ่าน
แนวทางต้นแบบ เช่น 
พระราชกรณียกิจ     
พระราชจริยวัตร และ
พระบรมราโชวาท ฯลฯ 

- น้อมน าพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร
และพระบรมราโชวาทมาให้บุคลากรยึดถือใน
การปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต 

- พนั กงาน เทศบาล  ลู กจ้ างป ระจ าและ
พนักงานจ้าง ได้น าแนวทางพระราชกรณียกิจ 
พระราชกิจวัตร พระบรมราโชวาท มาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต 

2.หลักสูตรฝึกอบรม
และโครงการพัฒนาที่
เหมาะสมของพนักงาน
เทศบาล แต่ละต าแหน่ง 
ทั้งท่ีจัดเองและหน่วย
ราชการอ่ืนจัดท า 

- วิ เค ราะห์ สภ าพปัญ หาที่ มี ผลต่ อการ
ปฏิบัติงาน 
- ก าหนดโครงการอบรมเพ่ือน าความรู้ไป
แก้ปัญหา 
- สอบถามบุคลากรประสงค์จะต้องการ
พัฒนาด้านใด 

- โครงการอบรมของเทศบาลต าบลเวียงสา 
ตรงตามปัญ หาที่ เกิ ดขึ้ น  และตามความ
ต้องการของพนักงานเทศบาล 
- พนักงานเทศบาลได้รับการส่งเสริมเข้าอบรม 
ตามความเหมาะสมแต่ละต าแหน่ง 

กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 
3.สร้างองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
และการจัดองค์ความรู้ 

- ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาเพ่ิมเติม 
- จัดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ไว้ให้บุคลากรได้
ท าการศึกษา 

-พนักงานเทศบาลต าบลเวียงสาเป็นบคุลากรที่
มีความรู้ที่หลากหลาย 
-ภายในองค์กร มีสื่อความรู้ที่หลากหลายให้
ข้าราชการได้ศึกษา สืบค้น ในแต่ละด้าน 

4.การก าหนดให้มีการ
ปฐมนิเทศพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 
บรรจุใหม่ 

- พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างที่บรรจุใหม่
ต้องได้รับการปฐมนิเทศทุกคน 

-พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างที่บรรจุใหม่ 
ได้รับการปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกคน 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 

1. สร้างกระบวนการ
การประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ให้มี
ความโปร่งใส 

- ใช้ระบบการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในระบบเปิด 
- มีการท าความตกลงระหว่างผู้ประเมินและ
ผู้รับการประเมิน ก่อนท าการประเมินทุกรอบ 

-การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เกิดจาก
ข้อเสนอของผู้ถูกประเมิน และท าความตกลง
กับผู้ประเมิน 

2.ก าหนดหลักเกณฑ์
การประเมินระสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
ให้บุคลากรทุกคนทราบ
ล่วงหน้า 

- ประกาศหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมิน
ให้บุคลากรทุกคนทราบก่อนทุกรอบการ
ประเมิน 

-เท ศ บ าล ต าบ ล เวี ย งส า  มี ก ารก าห น ด
หลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น การลา การมาสาย และ
หลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น ประกาศให้พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างได้รับทราบก่อนรอบการ
ประเมินทุกครั้ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 

1.เปิดโอกาสให้บุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็น  
แนวทางการปฏิบัติงาน
และการพัฒนา 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้แสดงความ
คิดเห็นแนวทางการพัฒนาข้าราชการ เพ่ือ
เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารประกอบการบริหาร 

- ผู้ บริหารของ น าข้อเสนอของบุคลากร 
เท ศ บ าลต าบ ล เวี ย งส า  ภ าย ใน อ งค์ ก ร 
ประกอบการบริหารงาน 

2.เปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่ม
การเสนอแนะแนวทางการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนา 

- เปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ ในข่ายรับ
บริการ ได้แสดงเทศบาลความคิดเห็นถึง
แนวทางที่ ต้องการให้บุคลากร เทศบาล
ให้บริการต่อประชาชน 

- ผู้ บ ริ ห ารขอ ง เท ศบ าลต าบ ล เวี ย งส า         
น าข้อเสนอแนะของประชาชนมาปรับปรุง
กระบวนการบริหารงานของ เทศบาลต าบล-
เวียงสา 

 

12.  การติดตามและประเมินผล 
  เทศบาลต าบลเวียงสา  จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลต าบลเวียงสา เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนาความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา  ดังนี้ 
  12.1  ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา ต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน 7 วัน
ท าการ  นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  12.2  ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน  โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนา 
  12.3  การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน–หลัง  และแบบสอบถามติดตามการประเมินผลภาย
หลังจากการได้รับการพัฒนา หรือ การสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน  เพื่อนร่วมงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการพัฒนา  หรือ การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ด าเนินการ   
  12.4  น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับ
ความต้องการ 
  12.5  ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน  เลื่อนระดับ ตาม
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
  12.6  ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาลประจ าปีโดยคณะ 
core  team  ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 

12.7.  ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา 
เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
  12.8.  ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  - องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร  ประกอบด้วย 
   1) นายกเทศมนตรีต าบลเวียงสา   ประธานกรรมการ 
   2) ปลัดเทศบาลต าบลเวียงสา    กรรมการ 
   3) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    กรรมการ 
   4) ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
   5) ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
   6) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
   7) ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน   กรรมการ 
   8) ผู้อ านวยการกองการศึกษา    กรรมการ 
   9) หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ /บุคลากร         กรรมการ/เลขานุการ  
    

   ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ต าบลเวียงสา  ก าหนดวิธีติดตามประเมินผล  ตลอดจนการด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
แล้วเสนอผลการติดตามต่อนายกเทศมนตรีต าบลเวียงสาทราบ 
  

……………………………………… 
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สมรรถนะ 
 

  O สมรรถนะหลัก คือ สมรรถนะที่ข้าราชการทกุประเภทและทกุระดับต าแหน่งจ าเป็นต้องมี 

 

   O สมรรถนะประจ าผู้บริหาร คือ สมรรถนะที่ต าแหน่งประเภทบริหารและอ านวยการต้องมี 
    ในฐานะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ 
  
   O สมรรถนะประจ าสายงาน คือ สมรรถนะทีก่ าหนดเฉพาะส าหรับต าแหน่งงาน/สายงาน            
     ต่างๆ เพื่อสนับสนนุการปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น 
 

 

สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. มุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึมั่นในความถูกต้อง   
   และจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและ 
   ระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5 การท างานเป็นทีม 

 

1.การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 

2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 

3. ความสามารถในการพัฒนาคน 

4. การคดิเชิงกลยุทธ์ 

 

ทุกประเภทก าหนด 22  
สมรรถนะเลือกท าอย่างน้อย 

3 สมรรถนะ 
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0 การวางแผนทางเดนิสายอาชีพจะประกอบด้วย 0 การวางแผนทางเดนิสายอาชีพ
จะ   

                                                                                     ประกอบด้วย 

   -  การก าหนดทางเดินก้าวหน้าในแต่ละสายอาชีพ    - กระบวนการเดิมทั้งหมดและเพ่ิม 
      โดยดูที่วุฒิการศึกษาเป็นส าคัญ              - การฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพ 
  -  เกณฑ์และเครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้     ในทักษะความสามารถท่ีจ าเป็นต้อง
มี       
     สามารถพิจารณาจัดวางตัวบุคลากรให้เหมาะสมกับ                              ในสายงาน เพื่อช่วยสร้างเสริมปัจจัย 
      ต าแหน่งงาน                                                                           และคุณลักษณะต่าง ๆ ให้ผู้ด ารง 
    - การหมุนเวียนและโอนย้ายงานเพื่อเรียนรู้งานในขอบเขต                       ต าแหนง่สามารถสร้างผลงานระดับ          
      ที่ก้าวมากขึ้น           ยอดเยี่ยมให้กับองค์กรได้รวดเร็วกว่า 
0  เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องสั่งสมความรู้ ความสามารถ               0  เป็นหน้าที่ขององค์กรและเจ้าหน้าที่ 
     ในต าแหน่งใหม ่      ที่ต้องเพ่ิมความรู้ความสามารถ 
              ก่อนก้าวไปสู่ต าแหน่งใหม่       
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคดิเรือ่งกำรพฒันำทกัษะควำมสำมำรถกบักำรวำงแผนทำงเดนิสำยอำชพี 

เดิม ใหม่ 
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แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
 
     
 

                                     ประเภทบริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ประเภทอ านวยการท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดบัสงู 

ระดบักลาง

 
 ระดบัสงู ระดบัต ่า

 
 ระดบัสงู 

 B 

B 

B 

- อายุงาน 

- ความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ 

-ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ระดบัเช่ียวชาญ 

ช านาญการพิเศษ 

ระดบัช านาญการ 

ระดบัปฏิบตัิการ 

B 

B 

B 

B 

ประเภทวิชาการ 

ระดบัอาวโุส 

ระดบัช านาญงาน 

ระดบัปฏิบตัิงาน 

B 

B 

B 

-วุฒิการศึกษาปริญญาตร ี

-อายุงาน 

-ความรู้ /ทักษะ/สมรรถนะ 

-ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่   
 ก าหนด 

 

ปร
ะเภ

ทท
ั่วไ

ป 

ระดบัสงู 

ระดบักลาง 

ระดบัต้น 

B 

B 

B 

- อายุงาน 

- ความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ 

-ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 
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กรอบแนวคิดในการวางแผนเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี 
เส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชพีด้านบรหิาร (Management Track) 

 และดา้นเชีย่วชาญ (Specialist Track) 
.......................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
0 มีแรงปรารถนาที่จะน าคนและทีมงาน             0 มีแรงปรารถนาในการเน้นคุณภาพของงาน 

    และทีมงาน 
  
0 เน้นการท างานเป็นทีม              0 เน้นความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญใน

งาน 
0 เก่งการบูรณาการ              0 นวัตกรรม 

 
 

  กลุ่มผู้บริหาร     กลุ่มผู้มีความเป็นเลิศในสายงาน/ 
        ผู้เชี่ยวชาญในสายงาน 
 
 
          
 
 
 
 
          ความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ            ความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
 
 

จริยธรรม  เก่งงาน (Smart)                          จริยธรรม  เก่งงาน (Smart) 

ความส าเร็จ 
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แผนปฏิบัติการการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลเวียงสา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

กิจกรรม โครงการ ขั้นตอน 
ระยะเวลา  

ผู้รับผิดชอบ 
 

งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ส่งพนักงานเทศบาล     
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ต่างๆ  ของกรมส่งเสริม   
การปกครองท้องถิ่น 

หลักสตูรนักบริหารงาน
เทศบาล  นักบริหารงาน
หรือหลักสูตรสายงาน
ปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
๒.ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
ค าสั่งเดินทางไปราชการ 
๓. เข้าร่วมฝึกอบรม 
4. รายงานผลการฝึกอบรม
เสนอต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น  

            -ส านักปลัด 
เทศบาล 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองวิชาการฯ 
-กองการศึกษา 
 

 200,000 

ให้พนักงานเทศบาล     
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานราชการของ
หน่วยงานต่าง ๆ 

หลักสตูรความรู้พื้นฐาน
การปฏิบัตริาชการหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
๒.ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
ค าสั่งเดินทางไปราชการ 
๓. เข้าร่วมฝึกอบรม 
4. รายงานผลการฝึกอบรม
เสนอต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น  

             -ส านักปลัด 
เทศบาล 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองวิชาการฯ 
-กองการศึกษา 

150,000  

ให้พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง 
ไปศึกษาดูงานหน่วยงาน 

ที่มีการบริหารจัดการที่ด ี

อบรมและศึกษาดูงาน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ    
การปฏิบัตริาชการของ
บุคลากรเทศบาล 

๑.จัดท าโครงการ 
๒.บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
๓. ติดต่อประสานงาน
หน่วยงานท่ีจะเขา้ศึกษาดูงาน 
4.ด าเนินการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานตามโครงการ 
5.ติดตามประเมินผล
โครงการและรายงานผลต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

              -ส านักปลัด 
เทศบาล 
 
 

120,000 
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กิจกรรม โครงการ ขั้นตอน 
ระยะเวลา  

ผู้รับผิดชอบ 
 

งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ให้พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมการปลูกจติส านึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ฝึกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม 

๑.จัดท าโครงการ 
๒.บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
๓. ติดต่อประสานงาน
วิทยากร 
4.ด าเนินการฝึกอบรมตาม
โครงการ 
5.ติดตามประเมินผล
โครงการและรายงานผลต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

             -ส านักปลัด 
เทศบาล 
-กองการศึกษา 

20,000 
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แผนปฏิบัติการการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลเวียงสา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กิจกรรม โครงการ ขั้นตอน 
ระยะเวลา  

ผู้รับผิดชอบ 
 

งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ส่งพนักงานเทศบาล     
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ต่างๆ  ของกรมส่งเสริม   
การปกครองท้องถิ่น 

หลักสตูรนักบริหารงาน
เทศบาล  นักบริหารงาน
หรือหลักสูตรสายงาน
ปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
๒.ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
ค าสั่งเดินทางไปราชการ 
๓. เข้าร่วมฝึกอบรม 
4. รายงานผลการฝึกอบรม
เสนอต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น  

            -ส านักปลัด 
เทศบาล 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองวิชาการฯ 
-กองการศึกษา 
 

 240,000 

ให้พนักงานเทศบาล     
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานราชการของ
หน่วยงานต่าง ๆ 

หลักสตูรความรู้พื้นฐาน
การปฏิบัตริาชการหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
๒.ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
ค าสั่งเดินทางไปราชการ 
๓. เข้าร่วมฝึกอบรม 
4. รายงานผลการฝึกอบรม
เสนอต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น  

             -ส านักปลัด 
เทศบาล 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองวิชาการฯ 
-กองการศึกษา 

180,000  

ให้พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง 
ไปศึกษาดูงานหน่วยงาน 

ที่มีการบริหารจัดการที่ด ี

อบรมและศึกษาดูงาน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ    
การปฏิบัตริาชการของ
บุคลากรเทศบาล 

๑.จัดท าโครงการ 
๒.บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
๓. ติดต่อประสานงาน
หน่วยงานท่ีจะเขา้ศึกษาดูงาน 
4.ด าเนินการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานตามโครงการ 
5.ติดตามประเมินผล
โครงการและรายงานผลต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

              -ส านักปลัด 
เทศบาล 
 
 

80,000 
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กิจกรรม โครงการ ขั้นตอน 
ระยะเวลา  

ผู้รับผิดชอบ 
 

งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ให้พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมการปลูกจติส านึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ฝึกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม 

๑.จัดท าโครงการ 
๒.บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
๓. ติดต่อประสานงาน
วิทยากร 
4.ด าเนินการฝึกอบรมตาม
โครงการ 
5.ติดตามประเมินผล
โครงการและรายงานผลต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

             -ส านักปลัด 
เทศบาล 
-กองการศึกษา 

20,000 
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แผนปฏิบัติการการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลเวียงสา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กิจกรรม โครงการ ขั้นตอน 
ระยะเวลา  

ผู้รับผิดชอบ 
 

งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ส่งพนักงานเทศบาล     
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ต่างๆ  ของกรมส่งเสริม   
การปกครองท้องถิ่น 

หลักสตูรนักบริหารงาน
เทศบาล  นักบริหารงาน
หรือหลักสูตรสายงาน
ปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
๒.ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
ค าสั่งเดินทางไปราชการ 
๓. เข้าร่วมฝึกอบรม 
4. รายงานผลการฝึกอบรม
เสนอต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น  

            -ส านักปลัด 
เทศบาล 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองวิชาการฯ 
-กองการศึกษา 
 

 250,000 

ให้พนักงานเทศบาล     
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานราชการของ
หน่วยงานต่าง ๆ 

หลักสตูรความรู้พื้นฐาน
การปฏิบัตริาชการหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
๒.ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
ค าสั่งเดินทางไปราชการ 
๓. เข้าร่วมฝึกอบรม 
4. รายงานผลการฝึกอบรม
เสนอต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น  

             -ส านักปลัด 
เทศบาล 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองวิชาการฯ 
-กองการศึกษา 

150,000 

ให้พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง 
ไปศึกษาดูงานหน่วยงาน 

ที่มีการบริหารจัดการที่ด ี

อบรมและศึกษาดูงาน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ    
การปฏิบัตริาชการของ
บุคลากรเทศบาล 

๑.จัดท าโครงการ 
๒.บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
๓. ติดต่อประสานงาน
หน่วยงานท่ีจะเขา้ศึกษาดูงาน 
4.ด าเนินการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานตามโครงการ 
5.ติดตามประเมินผล
โครงการและรายงานผล   
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

              -ส านักปลัด 
เทศบาล 
 
 

100,000 
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กิจกรรม โครงการ ขั้นตอน 
ระยะเวลา  

ผู้รับผิดชอบ 
 

งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ให้พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมการปลูกจติส านึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ฝึกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม 

๑.จัดท าโครงการ 
๒.บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
๓. ติดต่อประสานงาน
วิทยากร 
4.ด าเนินการฝึกอบรมตาม
โครงการ 
5.ติดตามประเมินผล
โครงการและรายงานผล   
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

             -ส านักปลัด 
เทศบาล 
-กองการศึกษา 

15,000 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 
หลักสูตรการ  วิธีการพัฒนา  ระยะเวลาด าเนินการ   งบประมาณในการด าเนินการ  ติดตามและประเมินผล 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เน้ือหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

1 โครงการปฐมนิเทศพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง 

ที่บรรจุใหม ่

เพื่อเสรมิสร้างความรู ้
ให้กับพนักงานเทศบาลที่
บรรจุใหม่  ให้มีความรู้ 

ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
ของเทศบาล 

พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างที่ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งใหม ่

-การปฐมนิเทศ 
-การสอนงาน 
-การฝึกอบรม 
-การประชุม 

- 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

พนักงานท่ีบรรจุแต่งตั้ง
ใหม่ มีความรูค้วาม

เข้าใจและรู้จักบทบาท
ของตนเองมากขึ้น 

ทต.เวียงสา ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

2 โครงการฝึกอบรมคณุธรรม  
จริยธรรมเข้าวดัฟังธรรม 

เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิ
คุณธรรมและจรยิธรรมใน

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
เทศบาล 

- คณะผู้บริหาร 
- สมาชิกสภา 

- พนักงานเทศบาล 
- ลูกจ้างประจ าและ 

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม - 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีจิตส านึกท่ีด ี
มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานเพ่ือ

บริการประชาชน 

ทต.เวียงสา ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

3 โครงการฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาองค์กร 

เพื่อน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ในหน้าท่ี 

ผู้บริหาร , สมาชิกสภา
ผู้น าชุมชน  กลุ่มต่างๆ

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 200,000 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ที่ได้รับมาใช้ใน

การปฏิบัติงานในองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทต.เวียงสา แบบสอบถามและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

4 กลยุทธ์การบริหารงานของ
นักบริหารงานท้องถิ่น 

เพื่อน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ในหน้าท่ี 

ปลัดเทศบาล -ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
-ฝึกอบรม 

30,000 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ที่ได้รับมาใช้ใน

การปฏิบัติงานในองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

5 นักบริหารงานท่ัวไป เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
สายงานผู้บริหาร 

-การฝึกอบรม 40,000 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

6 
 
 
 

นักทรัพยากรบุคคล เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล   -การฝึกอบรม 32,300 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เน้ือหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

7 นักพัฒนาชุมชน เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล   -การฝึกอบรม 32,300 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

8 นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล   -การฝึกอบรม 32,300 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

9 เจ้าพนักงานทะเบียน เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล   -การฝึกอบรม 23,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

10 
 
 
 

เจ้าพนักงานธุรการ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล   -การฝึกอบรม 23,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

11 เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล   -การฝึกอบรม 22,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

12 การสร้างเว็ปไซด์เบื้องต้น
ด้วย Dream Weaver cs 3 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 
 
 



 
 

22 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เน้ือหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

13 คอมพิวเตอรส์ าหรับการ
จัดท าเอกสารในส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2560 – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

14 คอมพิวเตอรส์ าหรับ 
นักบริหารงานท่ัวไป 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

15 
 
 
 

คอมพิวเตอรส์ าหรับ 
นักบริหารงาน อปท. 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  -การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

16 คอมพิวเตอรส์ าหรับ 
งานบุคคล 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

17 
 

คอมพิวเตอรส์ าหรับ 
งานธุรการ 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 17,000 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เน้ือหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

18 คอมพิวเตอรส์ าหรับ 
งานวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

19 การแก้ไขปัญหาบนเครื่อง 
pc เบื้องต้น 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

20 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ส าหรับ  อปท. 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

21 
 
 
 

คอมพิวเตอรส์ าหรับ 
งานนิติการ 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

22 การพัฒนาเว็ปไซด์ด้วย 
Joomla 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

23 คอมพิวเตอรส์ าหรับ 
งานบันทึกข้อมูล 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เน้ือหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

24 
 
 
 

การใช้โปรแกรม  spss เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

25 การประยุกต์ใช้แผนผัง
ความคิด (mind  map) 

ในการท างานและ
บริหารงาน 

 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2560 – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

26 ศิลปะการพูดและการ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 8,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

27 
 
 

การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและเทคนิคการ

จัดประชุมประชาคมแบบ
ประชาชนมีส่วนร่วม 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 15,400 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

28 การบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนและการ
พัฒนาอาชีพโดยการ

อนุรักษ์และสืบสานภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 15,400 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เน้ือหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

29 นักพัฒนาชุมชน เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  -การฝึกอบรม 22,500 1 ต.ค. 2560 – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

30 เทคนิคการเป็นพิธีกรและ 
พิธีการอย่างมืออาชีพ 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 8,500 1 ต.ค. 2560– 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

31 
 
 
 
 

การพัฒนาศักยภาพ 
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 15,400 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

32 การเขียนรายงานการ
ประชุม การเขยีนหนังสือ

ราชการ  ระเบียบสารบรรณ
และเทคนิคการเขียน

โครงการ 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 8,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

33 
 
 
 

นักจัดการงานท่ัวไป เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 22,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เน้ือหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

34 
 
 
 

เทคนิคการเจรจาไกลเ่กลี่ย
และการจัดการความขัดแย้ง

อย่างสันติวิธ ี

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 8,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

35 ระเบียบ  กฎหมายกับการ
บริหารงานของ อปท. 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 8,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

36 การบริหารและการจดัการ
สวัสดิการชุมชนเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 15,400 1 ต.ค. 2560 – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

37 นักบริหารงานการคลัง เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 32,300 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

38 กลยุทธ์การบริหารงานของ
นักบริหารงานการคลัง 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

15,400 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

39 คอมพิวเตอรส์ าหรับ 
งานพัสด ุ

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เน้ือหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

40 คอมพิวเตอรส์ าหรับงาน  
Spread  sheet 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2560– 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

41 
 
 
 

คอมพิวเตอรส์ าหรับ 
งานการเงินและบญัช ี

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

42 คอมพิวเตอรส์ าหรับ 
งานจัดเก็บรายได ้

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

43 นักบริหารงานช่าง เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 32,300 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

44 
 
 
 

กลยุทธ์การบริหารงานของ
นักบริหารงานช่าง 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 15,400 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

45 
 
 
 

คอมพิวเตอรส์ าหรับ 
งานช่าง 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เน้ือหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

46 การเขียนแบบจ าลอง 
สิ่งปลูกสร้าง 3 มติ ิ
ด้วย SKetchUp 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2560– 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

47 การเขียนแบบด้วย  
AutoCAD  เบื้องต้น 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

48 การเขียนแบบด้วย  
AutoCAD  ขั้นสูง 

(Advance  AutoCAD) 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

49 นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 32,300 1 ต.ค. 2561  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

50 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-
ชุมชน 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 22,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

51 
 

คอมพิวเตอรส์ าหรับ 
นักบริหารงานสาธารณสุข 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2560 – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เน้ือหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

52 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 15,400 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

53 นักบริหารงานการศึกษา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 32,300 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

54 นักวิชาการศึกษา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 32,300 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

55 คอมพิวเตอรส์ าหรับ
นักวิชาการศึกษา 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

56 วินัยเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  

(หลักสูตร 2 วัน) 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม - 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

เครือข่าย
วินัยจังหวัด

น่าน 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

57 การด าเนินการทางวินัย 
พนักงานส่วนท้องถิ่น  

(หลักสูตร 5 วัน) 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม - 1 ต.ค. 2560 – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

เครือข่าย
วินัยจังหวัด

น่าน 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เน้ือหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

57 คณะกรรมการสอบสวน  
(หลักสูตร 7 วัน) 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม - 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง

ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

59 ครูผูดู้แลเด็ก เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 30,500 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

60 วิทยากรป้องกันและระงับ
อัคคีภัยสถานประกอบการ 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัต ิ

5,000 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

วิทยาลัย
ป้องกันและ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

61 เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัต ิ

18,000 1 ต.ค. 2560 – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

วิทยาลัย
ป้องกันและ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

62 พนักงานดับเพลิง 
ขั้นก้าวหน้า 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัต ิ

15,000 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

วิทยาลัย
ป้องกันและ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เน้ือหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

63 ครูฝึกป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัต ิ

45,000 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

วิทยาลัย
ป้องกันและ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

64 การใช้วิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะห์ความถี ่

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง 

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัต ิ

1,000 1 ต.ค. 2560  – 
30 ก.ย. 2563 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

วิทยาลัย
ป้องกันและ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 


