
 
 

แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลเวียงสา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลเวียงสา พ.ศ. 2561-2563 
 

บทน า 
 

1. ความส าคัญ 
    ทรัพยากรบุคคลขององค์กร เป็นปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ส าคัญยิ่งขององค์กร       
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะในสภาวะการปัจจุบันที่บริบททางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วย
กระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้ความรู้ที่เกิดขึ้นได้รับการสื่อสารในหลายช่องทาง องค์กรต่างๆ จ าเป็นต้องมี การพัฒนา 
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 ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน 
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 

 

  



 
 

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. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
  6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาพนักงานเทศบาล ช่วง พ.ศ.2561-2563 ได้รับการ
เสริมสร้างตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.2 ระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในภาพรวมของเทศบาลต าบลเวียงสา เพ่ิมสูงขึ้น           
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 เมื่อเทียบระหว่างปี 2563 กับปี 2560 
  6.3 ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการ อยู่ในระดับไม่ต่อกว่า ร้อยละ 85 
  6.4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 
  6.5 ร้อยละ 85 ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลต าบลเวียงสา  มีความพึงพอใจใน     
แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
 
  



 
 

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

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

กิจกรรมดังนี้ 
1) ปลูกจิตส านึกผ่านแนวทางต้นแบบ เช่น พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และ 

พระบรมราโชวาท 
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) เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานและการ

พัฒนา 
8.  รายละเอียดของกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 
1.จัดให้มีแนวทางและ
การด าเนินการยกย่อง
บุคลากร เพื่อเป็น
ต้นแบบ 

-ก าหนดเกณฑ์และด าเนินการประกาศเกียรติ
คุณแก่ข้าราชการ พนักงานจ้างเพ่ือเป็น
ต้นแบบในการยึดถือปฏิบัติ  

-ในแต่ละปี งบประมาณ มีการด าเนินการ
คัดเลือกบุคลากรต้นแบบ จ านวน 1 ครั้ง 

2.สร้างองค์กรให้มีความ
โปร่งใส และมีศักดิ์ศรี 
(Organization  
Integrity) 

-สร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลาย 
-เปิดเผยกระบวนการขั้นตอนต่างๆ 
โดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-เทศบาลเปิดให้บุคคลทั่วไปในการเข้าถึงการ
ปฏิบัติงานที่หลากหลายและสะดวก 
-บุคลากรในองค์กรได้รับทราบกระบวนการ
ประเมินประสิทธิภาพล่วงหน้าการประเมินทุกรอบ 

 
 
 

  



 
 

 
กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 

2.สร้างองค์กรให้มีความ
โปร่งใส และมีศักดิ์ศรี 
(Organization  
Integrity) 

-สร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลาย 
-เปิ ด เผ ย ก ร ะ บ ว น ก า รขั้ น ต อ น ต่ า ง ๆ 
โดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-เทศบาลเปิดให้บุคคลทั่วไปในการเข้าถึงการ
ปฏิบัติงานที่หลากหลายและสะดวก 
-บุคลากรในองค์กรได้รับทราบกระบวนการ
ประเมินประสิทธิภาพล่วงหน้าการประเมินทุก
รอบ 

3.ก าหนดมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม  
ของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

-สร้างมาตรฐานคุณ ธรรม จริยธรรมให้
บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ 

-เทศบาลต าบลเวียงสา มีมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้างถือปฏิบัติ 

 
 

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 

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 

 

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 

 
 



 
 

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. มิ.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 

 

 



 
 

กิจกรรม โครงการ ขั้นตอน 
ระยะเวลา  

ผู้รับผิดชอบ 
 

งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ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 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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. มิ.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 

 

 



 
 

 
 

กิจกรรม 
โครงการ ขั้นตอน 

ระยะเวลา  
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ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 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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. มิ.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 

 

 



 
 
 

กิจกรรม โครงการ ขั้นตอน 
ระยะเวลา  

ผู้รับผิดชอบ 
 

งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


