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ค าน า 
 

ด้วยเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี เพ่ือให้มีการพัฒนาบุคลากรไปในทิศทาง
เหมาะสม ไม่ซ  าซ้อน กับอัตราก าลัง และให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และเพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่) ตรวจสอบและเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ทั งยังใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างให้เหมาะสมอีกด้วย 
 

 เทศบาลต าบลแม่ท่าช้างจึงได้มกีารปรับแผนพัฒนาบุคลากร     เพ่ือให้การบรหิารงานของเทศบาลต าบลแม่ท่า
ช้างเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหนา้ที่ มีประสิทธภิาพ มีความคุ้มค่า สามารถลด
ขั นตอนการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้การปฏิบัตภิารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

อ าเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม ่
 

ส่วนที่ ๑ 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ก าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น
พนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ  เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยการพัฒนาพนักงานเทศบาลต้องด าเนินการพัฒนาให้
ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก าหนด  เช่น  การพัฒนาด้านความรู้พื นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมใน
ห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้  หากเทศบาลต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้กระท าได้  ทั งนี เทศบาลที่จะด าเนินการจะต้องใช้
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตาม
ความจ าเป็นที่เทศบาลต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้  เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา 
และการฝึกภาคสนาม  และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.) ส านักงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) เทศบาลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ทจ.จังหวัด) ร่วมกับเทศบาลต าบลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้   

 
2.  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 14 
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาลได้ก าหนดแนวทางการปฏิบั ติ
เกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานเทศบาลไว้ ดังนี  
  1.ให้มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้
ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของข้าราชการ ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี 
  2.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3.ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั น ต้องพัฒนาทั ง 5 ด้าน ได้แก่ 
   (1)ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป  เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล นโยบายจังหวัด และนโยบายคณะผู้บริหารเทศบาล
ต าบลแม่ริม โครงสร้างของงาน  เป็นต้น 
    
 
 



 
 

(2)ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม การใช้คอมพิวเตอร์ งานช่าง เป็นต้น 

 (3)ด้านการบริหาร  ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

 (4)ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  เช่น  มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

 (5)ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข   

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลแม่ท่าช้างจึงได้หาความจ าเป็นในการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าแหน่งต่าง ๆ ทั งใน
ฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่ง ตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังของ เทศบาล ตลอดทั งความ
จ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และค้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล
ขึ น 
 
3. ข้อมูลโครงสร้างและอัตราก าลัง 
 เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  แบ่งโครงสร้างออกเป็น  4  ส่วน คือ 
 1.ส านักปลัดเทศบาล  แบ่งงานภายในเป็น  10  งาน  ดังนี  
  1.1 งานธุรการ 
  1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
  1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  1.4 งานวิชาการและแผนงาน 
  1.5 งานสวัสดิการสังคม 
  1.6 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  1.7 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
  1.8 งานรักษาความสะอาด 
  1.9 งานส่งเสริมสุขภาพ 
  1.10 งานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
 2.กองคลัง แบ่งงานภายในเป็น 3  งาน ดังนี  
  2.1 งานการเงินและบัญชี 
  2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
  2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
  
 
 
 
 



 
3.กองช่าง แบ่งงานภายในเป็น 3 งาน ดังนี  

  3.1 งานสาธารณูปโภค 
  3.2 งานก่อสร้าง 
  3.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 4.กองการศึกษา แบ่งงานภายในเป็น 3 งาน ดังนี  
  4.1 งานบริหารการศึกษา 
  4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  4.3 งานกีฬาและนันทนาการ 
  
 จ านวนบุคลากรของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
 จ านวนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ด ารงต าแหน่ง
อยู่จริง แยกตามส่วนราชการ ดังนี  
  

ส่วนราชการ พนักงาน
เทศบาล 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
รวม พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ 
พนักงานจ้าง

ทั่วไป 
ปลัดเทศบาล 1 - - - - 
ส านักปลัดเทศบาล 6 1 4 3 14 
กองคลัง 4 - 1 - 5 
กองช่าง 3 - - 1 4 
กองการศึกษา 2 - 3 - 5 

รวมทั้งสิ้น 16 1 8 4 29 
 
 
4.วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
       

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ 
1.เสริมสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ใช้กลยุทธ์ ดังนี  
 1.1 ปลูกจิตส านึก ค่านิยม  คุณธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
 1.2 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 1.3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
 1.4 สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.สร้างความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ใช้กลยุทธ์ ดังนี  
 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการให้บริการที่ดีสู่สังคม 
 2.2 พัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายการให้บริการ 
 
 
 
 



 
3.เพ่ิมขีดสมรรถนะบุคลากร และการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ใช้กลยุทธ์ ดังนี  
 3.1 พัฒนาขีดสมรรถนะในการท างานของบุคลากรภาครัฐ 
 3.2 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ 
 3.3 สร้างเครือข่ายของบุคลากรภาครัฐ 
 3.4 พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของส่วนราชการ 
 3.5 พัฒนาขีดสมรรถนะของเครือข่ายประชาคมเชียงใหม่ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

สาธารณะ 
 3.6 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการปฏิบัติราชการของจังหวัดเชียงใหม่ 
4.สร้างส านึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ใช้กลยุทธ์ ดังนี  
 4.1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความพร้อมในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ฯ ระดับอ าเภอ/

เทศบาล และจังหวัด 
 4.2 สนับสนุนและเสริมสร้างส านึกประชาธิปไตยในการด ารงชีวิต ภายใต้วิถีชีวิตประชาธิปไตย

ตามกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
  4.3 ส่งเสริมหมู่บ้านและชุมชนเป็นหมู่บ้าน และชุมชนต้นแบบการเปลี่ยนแปลงภายใต้วิ ถีชีวิต
ประชาธิปไตย 

      5.พัฒนา ICT เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ ใช้กลยุทธ์ ดังนี  
  5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ ICT เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน และการบริการของ
หน่วยงานภาครัฐ 
  5.2 ขยายโอกาสการเข้าถึง ICT ให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

      6.เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ใช้กลยุทธ์ ดังนี  
  6.1 ประชาสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ 
  6.2 ประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาสังคม 
  6.3 ประชาสัมพันธ์ด้านความมั่นคง 
  6.4 ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.5 ประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการ 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  คือ  เป็นองค์กรแห่งการพัฒนา สู่ความเป็นเลิศ
ด้านบริหาร เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข 

องค์กรแห่งการพัฒนา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่าง
สร้างสรรค์ต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาประชาชน ตลอดจนมีการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในทุกกิจกรรมอย่างเข้มแข็ง โดยน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือสร้างสรรค์สังคมอยู่ดีมีสุข  โดยองค์กรได้ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาคนซึ่งถือเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อการพัฒนาองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานที่เหมาะสมกับชุมชนเชิงรุก 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารเชิงรุก 
 
พันธกิจ พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา การศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬา การ

สาธารณสุข การเกษตร ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ องค์กรสตรี องค์กร
เยาวชน และประชาชน ตลอดจนพัฒนาสาธารณูปโภค ทั่วทุกหมู่บ้านอย่างท่ัวถึง 

เป้าประสงค์หลัก  
1.มีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม 
2.บุคลากรมีความพร้อม มีศักยภาพในการให้บริการประชาชน 
3.ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมรวมถึงสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
4.สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี 
5.ประชาชนได้รับบริการครบถ้วนทุกด้าน มีคุณภาพ  
 

              ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรและแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา 

ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ประสิ ทธิภ าพใน
การท างาน 

บุ ค ล า ก ร ข อ ง เ ท ศ บ า ล มี
สมรรถนะในการท างานและ
การบริการ 

ร้อยละของข้าราชการ
และบุคลากรในองค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ถิ่ น มี
ความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายและ
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมขึ น ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 70 

1 . ก า ห น ด ห ลั ก สู ต ร
ฝึ กอบรมและโครงการ
พั ฒ น า ภ า ค บั ง คั บ แ ก่
พนักงาน 
2 . ก า ห น ด ห ลั ก สู ต ร
ฝึ กอบรมและโครงการ
พั ฒ น า เ พ่ื อ ร อ ง รั บ
ประชาคมอาเซียน 

ก า ร ก า ห น ด
มาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรรมของ
บุคลากร 

บุคลากรมีแนวทางคุณธรรม
และจริยธรรมในการท างาน 

ร้อยละของข้าราชการ
และบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เข้าใจและประยุกต์หลัก
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการ
มากกว่าร้อยละ 60 

1 . ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น
คุณธรรม  จริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และ
นักการเมืองท้องถิ่น 
2 . ยกย่ อ ง ข้ า ร า ชก า ร /
พนักงานในการขับเคลื่อน
คุณธรรม 

 
 



 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา 

การส่ ง เสริมให้มี
ส่ ว น ร่ ว ม ในด้ าน
โครงสร้างพื นฐาน
ทางคุณธรรมและ
จริยธรรม ธรรมาภิ
บาล 

ปรั บป รุ ง ร ะบบ แล ะแ น ว
ท า ง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ใ ห้
ข้ า ร าชการ  ทั ง ในองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และใน
หน่ วยงานภายนอก และ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การท างานของเทศบาล 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการต่อ
การให้บริการที่โปร่งใส
แ ล ะ เ ป็ น ธ ร ร ม ข อ ง
องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น มากกว่าร้อยละ 
80 

1.เปิดให้ประชาชนและ
หน่วยงานอ่ืนเข้ามามีส่วน
ร่ ว ม แ ล ะ ก า ร ติ ด ต า ม
สถานการณ์การท างานของ
เทศบาล 

ก า ร ส ร้ า ง
วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร
ท า ง า น ร่ ว ม กั น
อย่างมีความสุข 

บุคลากรมีการท างานร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ร้อยละของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ ในองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความพึงพอใจในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ร่ ว ม กั น 
มากกว่าร้อยละ 70 

1.มีการก าหนดทิศทางการ
ท า งานร่ วมกันระหว่ า ง
ผู้บริหารและพนักงาน โดย
เปิดโอกาสให้พนักงานเข้า
มามีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางในการท างาน 

 
 
5. การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งในองค์กร เนื่องจากภารกิจและหน้าที่ของเทศบาลต าบลในหลาย ๆ
ด้าน ท าให้เทศบาลจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  และมีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  เทศบาลต าบลแม่ท่าช้างได้วิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร  ดังนี   
 
 จุดแข็ง (Strength) 
 1.มีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่มีความเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และงานที่ปฏิบัติ 
 2.สนับสนุนให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ  
 3.มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการพัฒนาความรู้เพ่ิมเติมอย่างสม่ าเสมอ 
 4.มีการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีการศึกษาสูงขึ น ท าให้น ากลับมาพัฒนามาตรฐานงานทางในอนาคตได้ 
 5.บุคลากรในองค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทั งผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยกัน  
 
 จุดอ่อน(Weakness) 
 1.บุคลากรยังขาดความรู้ที่เป็นระบบในการปฏิบัติงาน 
 2.ขาดแรงจูงใจและขวัญก าลังใจ ที่จะท าให้บุคลากรทุ่มเทก าลังกายและความคิดในการปฏิบัติงาน 
 3.จ านวนบุคลากรน้อยกว่ากรอบอัตราก าลังท าให้ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับโครงสร้าง 
 4.การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ 
 5.บุคลากรได้รับการมอบหมายงานมากกว่าภาระงานที่ต้องรับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
 



 
 โอกาส(Opportunity) 
 1.รัฐบาลให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 2.มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากรัฐบาล 
 3.เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่ส าคัญต่อประชาชน 
 
 อุปสรรค(Threat) 
 1.มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ท าให้การพัฒนาไม่ทันต่อความต้องการที่เป็นจริง 
 2.การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่รวดเร็ว ท าให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลง  
 3.กฎหมายหลายฉบับล้าสมัยไม่เอื อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ ๒ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
 

1.วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลได้เรียนรู้แบบแผนของทาง

ราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี 
ตามหลักสูตรที่ ก.ทจ.ก าหนด 

2.เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  
3.เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
4.เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 

คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารงต าแหน่ง ซึ่งอยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

6.เพ่ือพัฒนาผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  มีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.เป้าหมายการพัฒนา 
1.พนักงานเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลเข้าใจแบบแผนของ

ทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3.เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน์ของ

ส่วนรวม 
4.เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ น 
5.เพ่ือให้การประสานการท างานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ 

     6.เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านการบริหารให้แก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ ๓ 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร  
 

พนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 1 หลักสูตร 
ดังนี  

1.ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 
ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
2.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 
3.พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  5.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  6.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔0 
  7.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  8.กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  9.ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหารราชการแผ่นดิน   
 

2.ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่รับผิดชอบ   

 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   ๑.พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
   ๒.พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ 
   ๓.พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ 
   ๔.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   ๕.พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 

 
 3.ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
    หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับความรู้และทักษะเฉพาะของงาน 
    1.การอบรมหลักสูตรสายงานนักบริหาร 
    2.การอบรมหลักสูตรสายงานปฏิบัติ 
    3.ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ในเรื่อง   

การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น. 
    
 
 
 
 



 
  หลักสูตรด้านการบริหาร 
   1.เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
   2.ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น 

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข 
    หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
    1.การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
    2.การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
    3.ด้านการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา
ทักษะและความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
 

ดังนั น จึงให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย ๑ หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตาม
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ ๔ 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

 
1. วิธีการพัฒนาบุคลากรเทศบาล 

วิธีการพัฒนา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลจะเป็นหน่วยด าเนินการเอง 
หรืออาจด าเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการอบรม โดย
วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและเหมาะสม ดังนี  

1. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั งเข้ารับราชการใหม่ 

2. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยเทศบาลเอง หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม รวมทั ง เทศบาลต าบลจะสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือให้
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  

3. การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

5. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บงัคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
6. การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
7. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานเทศบาลอย่างน้อยเดือนละ  ๑ ครั ง 

      ๒. แนวทางการด าเนินการ 
                การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และบุคลากรของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
ก าหนดแนวทางการด าเนินการไว้ 2 แนวทาง ดังนี  
                ๒.๑ เทศบาลต าบลแม่ท่าช้างด าเนินการเอง 
                ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยราชการอ่ืนเป็น
ผู้ด าเนินการโดยเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
      ๓. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
                 ๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕61 
                 ๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62 
                 ๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 
 

      ๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
         เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พื นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 
 
 
 



ส่วนที่  5 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2561-2563 

 
1.รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
 

หน่วยด าเนินการ 

๑ 
 
 
 

๒ 
 
 
 

3 
 
 

 
 

4 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ
ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน 
 
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตแก่ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน 
 
โครงการอบรมจรยิธรรมและ
คุณธรรมส าหรับการท างานของ
ผู้บริหาร สมาชิกและพนักงาน 
 
 
โครงการฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่ง
พนักงานเทศบาลส านักปลัด 
 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น 
 
 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น 
 
 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น 
 
 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่ง 
 

ผู้บริหาร สมาชิก และ
พนักงานเทศบาล 
 
 
ผู้บริหาร สมาชิก และ
พนักงานเทศบาล 
 
 
ผู้บริหาร สมาชิก และ
พนักงานเทศบาล 
 
 
 
พนักงานเทศบาลทุก
ต าแหน่งในส านักปลดั 
 
 

ฝึกอบรม 
 
 
 

ฝึกอบรม 
 
 
 

ฝึกอบรม 
 
 
 
 

ฝึกอบรม 

2561-2563 
 
 
 

2561-2563 
 
 
 

2561-2563 
 
 
 
 

2561-2563 
 

450,000 
(3 ปี) 

 
 

60,000 
(3 ปี) 

 
 

60,000 
(3 ปี) 

 
 
 

840,000 
(3 ปี) 

 

เทศบาล 
 
 
 

เทศบาล 
 
 
 

เทศบาล 
 
 
 
 

กรมส่งเสริการ
ปกครองท้องถิ่น,

หน่วยงานอ่ืน 
 

 
 



 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

หน่วยด าเนินการ 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

4 
 

 
 

โครงการฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่ง
พนักงานเทศบาลกองคลัง 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่ง
พนักงานเทศบาลกองช่าง 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่ง
พนักงานเทศบาลกองการศึกษา 
 
 
 
การประชุมประจ าเดือน 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่ง 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่ง 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่ง 
 
เพื่อถ่ายทอดนโยบายและให้
ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงาน  
 

พนักงานเทศบาลทุก
ต าแหน่งในกองคลัง 
 
 
 
พนักงานเทศบาลทุก
ต าแหน่งในกองช่าง 
 
 
 
พนักงานเทศบาลทุก
ต าแหน่งในกอง
การศึกษา 
 
 
พนักงานเทศบาล 
 

ฝึกอบรม 
 
 
 
 

ฝึกอบรม 
 
 
 
 

ฝึกอบรม 
 
 
 
 

ประชุมประจ าเดือน 
 
 
 

2561-2563 
 
 
 
 

2561-2563 
 
 
 
 

2561-2563 
 
 
 
 

2561-2563 
 

240,000 
(3 ปี) 

 
 

 
210,000 

(3 ปี) 
 
 
 

180,000 
(3 ปี) 

 
 
 
- 

กรมส่งเสริการปกครอง
ท้องถิ่น,หน่วยงานอ่ืน 

 
 

 
กรมส่งเสริการปกครอง
ท้องถิ่น,หน่วยงานอ่ืน 

 
 

 
กรมส่งเสริการปกครอง
ท้องถิ่น,หน่วยงานอ่ืน 

 
 

 
เทศบาล 

 
 
 



 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

 
 

ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน 
 

            

2 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตแกผู่้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน 
 

            

3 โครงการอบรมจรยิธรรมและคุณธรรมส าหรบัการท างานของ
ผู้บริหาร สมาชิกและพนักงาน 
 

            

4 โครงการฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่งพนักงานเทศบาลส านักปลัด 
 

            

5 โครงการฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่งพนักงานเทศบาลกองคลัง 
 

            

6 โครงการฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่งพนักงานเทศบาลกองช่าง 
 

            

7 โครงการฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่งพนักงานเทศบาลกอง
การศึกษา 
 

            

8 การประชุมประจ าเดือน 
 

            

 



ระยะเวลาการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
 
 
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน 
 

            

2 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตแกผู่้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน 
 

            

3 โครงการอบรมจรยิธรรมและคุณธรรมส าหรบัการท างานของ
ผู้บริหาร สมาชิกและพนักงาน 
 

            

4 โครงการฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่งพนักงานเทศบาลส านักปลัด 
 

            

5 โครงการฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่งพนักงานเทศบาลกองคลัง 
 

            

6 โครงการฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่งพนักงานเทศบาลกองช่าง 
 

            

7 โครงการฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่งพนักงานเทศบาลกอง
การศึกษา 
 

            

8 การประชุมประจ าเดือน 
 

            

 
 



ระยะเวลาการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 
 
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน 
 

            

2 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตแกผู่้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน 
 

            

3 โครงการอบรมจรยิธรรมและคุณธรรมส าหรบัการท างานของ
ผู้บริหาร สมาชิกและพนักงาน 
 

            

4 โครงการฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่งพนักงานเทศบาลส านักปลัด 
 

            

5 โครงการฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่งพนักงานเทศบาลกองคลัง 
 

            

6 โครงการฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่งพนักงานเทศบาลกองช่าง 
 

            

7 โครงการฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่งพนักงานเทศบาลกอง
การศึกษา 
 

            

8 การประชุมประจ าเดือน 
 

            



 
2.แหล่งที่มาของงบประมาณ 
  

งบประมาณของส านักปลัดเทศบาล 
 1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน  470,000  บาท 
  - โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมส าหรับการท างานของผู้บริหาร สมาชิกและพนักงาน
เทศบาล  จ านวน  20,000  บาท 
  - โครงการฝึกอบรมเก่ียวกับการป้องกันการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน  จ านวน  
20,000 บาท 
  - โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร สมาชิกและ
พนักงาน  จ านวน  150,000  บาท 
  - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาต่าง ๆ  จ านวน  130,000  บาท 
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  จ านวน 
150,000 บาท 
  งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ๆ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561) 
 
 งบประมาณของกองคลัง 

1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรมสัมมนา    จ านวน      80,000 บาท 
  - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาต่าง ๆ  จ านวน  50,000  บาท 
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  จ านวน 30,000 
บาท 
  งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ๆ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561) 
 
 งบประมาณของกองช่าง 

1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรมสัมมนา    จ านวน      70,000 บาท 
  - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาต่าง ๆ  จ านวน  40,000  บาท 
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  จ านวน 30,000 
บาท 
  งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ๆ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 งบประมาณของกองการศึกษา 
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรมสัมมนา    จ านวน      60,000 บาท 

  - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาต่าง ๆ  จ านวน  30,000  บาท 
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  จ านวน 30,000 
บาท 
  งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ๆ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ส่วนที่ ๖ 
การติดตามและประเมินผล 

 
 

1. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน ๗ วันท าการ 
นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกเทศบาลต าบล   ส่วนการ
อบรมที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดอบรมเอง  จะมีการประเมินผลการพัฒนาความรู้ในแต่ละครั ง  คือ  ประเมินผล
ก่อนการฝึกอบรม  และประเมินผลหลังการฝึกอบรม 

2. ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
ก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ ๑ 

3. น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับความ
ต้องการต่อไป 

4. ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตามผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงาน 

5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นประจ าปี โดย 
LPA  ต้องผ่านการประเมินตัวชี วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 


