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ค าน า 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ของเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่านี้ เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้             
เพ่ือพัฒนาให้พนักงานเทศบาลรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท                  
และหน้าที่ของพนักงานเทศบาลที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับ
การพัฒนาในหลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรม                     
และจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ
ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าต่อไป 
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สารบัญ 
  
         หน้า 
ส่วนที่  ๑ หลักการและเหตุผล   ๑ 
ส่วนที่  ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  4 
ส่วนที่  ๓ หลักสูตรในการพัฒนา  8 
ส่วนที่  ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา  10 
ส่วนที่  ๕ งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา   19 
ส่วนที่  ๖ การติดตามและประเมินผล   20 
ภาคผนวก 
 - ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 - รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 - บันทึกรายงานการประชุม 
 - ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 11  
แผนพัฒนาบุคลากรแผนพัฒนาบุคลากร  

เทศบาลเทศบาลต าบลบ้านแมข่่า อ าเภอฝางต าบลบ้านแมข่่า อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่  
********************************************************* 

11..  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  

 1.1 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์                      
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 4 เรื่อง                    
การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 299 ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                        
พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม                  
และพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากร 
ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

 1.2 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง หลักเกณฑ์                    
และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล หมวดที่ 14 ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ได้ก าหนด                 
ให้เทศบาลมีการพัฒนาพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา 5 ด้าน
ดังนี้ 
 1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
 2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
 3. ด้านการบริหาร 
 4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
 5. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ข้อ 299-311 เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 3 ปีขึ้น โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร                
ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรให้ทันสมัย มีมาตรฐานในการให้บริการประชาชนในทุกๆ ด้าน และมีความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ที่เปลี่ยนแปลง ไป                   
อย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน 
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ข้อมูลด้านโครงสร้างและอัตราก าลังข้อมูลด้านโครงสร้างและอัตราก าลัง  
 เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า  เป็นเทศบาลสามัญขนาดกลาง โดยได้ ก าหนดโครงสร้าง                           
การแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 ส่วนราชการ ได้แก่  

1. ส านักปลัดเทศบาล  
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็น

หน้าที่ของส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ                
ในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล  โดยแบ่งงานภายใน                      
ส่วนราชการ ออกเป็น 1 ฝ่าย 7 งาน ดังนี้  
 ฝ่ายอ านวยการ 
 1.1 งานธุรการ 
 1.๒ งานการเจ้าหน้าที่ 
  1.3 งานทะเบียนราษฎร 
  1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  1.5 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  1.6 งานนิติการ 
  1.7 งานพัฒนาชุมชน 

2. กองคลัง  
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร

ทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ                
เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน/ประจ าปี                
งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายใน                  
ส่วนราชการ ออกเป็น 5 งาน ดังนี้  

 2.1 งานธุรการ 
 2.2 งานการเงินและบัญชี 
 2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
  2.4 งานผลประโยชน์ 
 2.5 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

3. กองช่าง  
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางวิศวกรรม งานธุรการ 

การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
งานแผนวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักร การบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่                 
น้ ามันเชื้อเพลิง รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ออกเป็น                  
5 งาน ดังนี้  
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 3.1 งานธุรการ 
 3.2 งานวิศวกรรมโยธา 
 3.3 งานสาธารณูปโภค 
 3.4 งานส ารวจและออกแบบ 
 3.5 งานการประปา 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการสาธารณสุขชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย               

งานป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานศูนย์บริการสาธารณสุข และงานอ่ืนๆ 
เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นของเทศบาล รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง                   
และได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ออกเป็น 1 ฝ่าย 8 งาน ดังนี้ 

 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 4.1 งานธุรการ 
 4.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 4.3 งานส่งเสริมสุขภาพ 
 4.4 งานรักษาความสะอาด 
 4.5 งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 4.6 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 4.7 งานหลักประกันสุขภาพ 
 4.8 งานการแพทย์ฉุกเฉิน 

5. กองการศึกษา  
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 

นอกระบบ และตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานบริการวิชาการ                  
งานกิจการศาสนา งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน งานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม                
ของเทศบาล รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในส่วนราชการ ออกเป็น 5 งาน ดังนี้  
 5.1 งานธุรการ 
 5.2 งานพัฒนาการศึกษา 
 5.3 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 5.4 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 5.5 งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน  
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในเทศบาล

ที่สังกัดในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย 
เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา 
งานตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการเป็น 1 งาน คือ งานตรวจสอบภายใน 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  

**************************************** 

1. วัตถุประสงค ์
  1.1 เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรน าความรู้และความสามารถมาปรับใช้กับเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
  1.2 เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรชองเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน                  
เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง 
  1.3 เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีการเพ่ิมพูนความรู้ มีทักษะ          
มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  1.4 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าให้มีทักษะและความรู้                   
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  - ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  - ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  - ด้านการบริหาร 
  - ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  - ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 
2. เป้าหมายการพัฒนา  

 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีการพัฒนา                    
อย่างต่อเนื่อง 

 ๒.2 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึด
ประโยชน์ของส่วนรวม 
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3. การวิเคราะห์ศักยภาพบุคลากร 

 เทศบาลบ้านต าบลบ้านแม่ข่า ได้น าหลักการวิเคราะห์แบบ SWOT analysis มาใช้ในการวิเคราะห์
บุคลากร (Personel Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาลที่กรมส่งเสริม                
การปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจง่าย ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติราชการ 
2. มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งชัดเจน 

สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์ 

2. มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงาน                 
ที่ปฏิบัติ 

3. มีการท างานเป็นทีม 
3. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  

ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 

1. การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่าง               
ภาคส่วนราชการ ยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุน                  
ซึ่งกันและกัน 

2. มีเจ้าหน้าที่ไมเ่พียงพอในการปฏิบัติงาน 
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
4. เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ

รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
4. ขาดการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้บุคลากร            

เกิดความรักและผูกพันในการปฏิบัติราชการ 
5. วัฒนธรรมองค์กรไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติราชการเชิงรุก

และไม่ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติต่อบุคลากร   
อย่างเท่าเทียมกัน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
1. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน                  

ให้พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมากขึ้น 
2. รัฐบาลมีนโยบายให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    

มาใช้ในการบริหารจัดการ ท าให้ท างานได้อย่าง
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 

3. ระบบการประเมินผลงานและการให้รางวัล ท าให้
บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  

4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้บุคลากรสามารถ
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ เช่น การเรียนรู้ผ่านระบบ 
e-Learning 

5. ประชาชนมีความต้องการบริการที่มีคุณภาพ ท าให้
เทศบาลต้องเร่งพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

 
 
 

1. ส่วนราชการต่างๆ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
บุคลากรแตกต่างกัน ท าให้ศักยภาพของบุคลากร              
ไม่เท่าเทียมกัน ยากแก่การท างานร่วมกัน 

2. สภาวะเศรษฐกิจ  สั งคม นโยบายของรัฐบาล                       
มีผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3. ข้อจ ากัดในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35                
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล               
พ.ศ.2542 

 

 



  

 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566) เทศบาลต าบลบ้านแม่ขา่ อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่|  

 
-6- 

 
4. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    

      เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ทุกประเภทต าแหน่ง ทุกสายงาน และทุกระดับ                    
ให้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้                
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่
กฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

  การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง   
ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
ต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด เช่น การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทาง                   
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 
  1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการท างาน                  
โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน                   
และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน             
ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วน 
อ่ืนๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างาน 
ในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันยังต้องเชื่อมโยง
การท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
  2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถาม                
กับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการ และตอบสนองความต้องการ                
ของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการ
สาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของ              
ทุกส่วนราชการ เพ่ือให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตน และผ่านการติดต่อไดห้ลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่
ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โชเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
  3. องค์กรที่ มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า                 
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชา               
เข้ามาใช้ ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เ พ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น                         
และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์กรทีมีขีดสมรรถนะ
สูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทาให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ 
และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
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  4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ                  
และบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) โดยให้องค์กรปกครอง                    
ส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยน                 
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 

  ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การอบรม 
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๓ ๓   
หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา  

********************************* 
 

1. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร  
 1.1 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์                  
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน หมวด 14 ส่วนที่ 4                
การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 304 ก าหนดให้พนักงานเทศบาลแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อย
ในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
 (๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ เป็นต้น 
 (๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่/
เจ้าพนักงานธุรการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน หลักสูตรการบริหารงานบุคคล เป็นต้น 
 (๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ   
ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
 (4) หลักสูตรด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการ 
ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
 (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                  
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

 1.2 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์                    
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  หมวด 14 ส่วนที่ 4 
การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 305 วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้เทศบาลด าเนินการเอง หรืออาจ
มอบหมายส านักงาน ก.ท. ส านักงาน ก.ท.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก.ท.
ส านักงาน ก.ท.จ.ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความ
จ าเป็นเหมาะสม ดังนี้  
 (1) การปฐมนิเทศ  
  จะด า เนิ นการก่ อนที่ จ ะมี ก ารมอบหมายให้ปฏิบั ติ หน้ าที่  ก่ อนการบรรจุ                
เข้ารับราชการ เฉพาะพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่รับการการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
  (2) การฝึกอบรม  
   อาจด าเนินการโดยเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า หรือโดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน                       
ตามความเหมาะสม 
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 (3) การศึกษาหรือดูงาน  
  ด าเนินการโดยเทศบาล เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เทศบาลให้ความส าคัญเพ่ือการพัฒนา
บุคลากร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้บุคลากรเกิดสัมพันธภาพ ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ิมทักษะ ประสบการณ์                 
ที่เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของผู้อ่ืนที่เป็นมุมมองใหม่ๆ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนแนวคิดหรือมุมมองอ่ืนๆ ร่วมกัน 
 (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
  อาจด าเนินการโดยเทศบาล ก.ท.จ.เชียงใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม  
   หัวหน้างานหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้สอนงานให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 

ดังนั้น จึงให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย ๑ หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร 
ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง หรือตามรายการดังกล่าวข้างต้น 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๔๔  
วิธีการพัฒนาและระยะวิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาเวลาด าเนินการพัฒนา  

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลบ้านบ้านแม่ข่า ประจ าปีงบประมาณแม่ข่า ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.พ.ศ.๒๕๒๕6464--25662566  
************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

ที่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค ์ วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณ
2564 

ปีงบประมาณ
2565 

ปีงบประมาณ
2566 

1 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานท้องถิ่น 
 หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

พนักงานเทศบาล
สายงานบริหารงาน
ท้องถิ่น 

เพื่ อพัฒนาองค์ ค ว ามรู้ ข อ ง
พนักงานเทศบาล 

การฝึกอบรม ต.ค.63 – ก.ย.64 ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.65 - ก.ย.66 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไป หรือ
หลักสูตรอื่น ท่ีเกี่ยวข้อง 

พนักงานเทศบาล
สายงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานท่ัวไปให้มี
ทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ   
ในการบริหารงานในหน้ า ท่ี                
ท่ีรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

การฝึกอบรม ต.ค.63 – ก.ย.64 ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.65 - ก.ย.66 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการคลัง 
หรือหลักสูตรอื่น ท่ีเกี่ยวข้อง 

พนักงานเทศบาล
สายงานบริหารงาน
การคลัง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานการคลังให้มี
ทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ   
ในการบริหารงานในหน้ า ท่ี                
ท่ีรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 
 

การฝึกอบรม ต.ค.63 – ก.ย.64 ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.65 - ก.ย.66 
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ที่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค ์ วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณ
2564 

ปีงบประมาณ
2565 

ปีงบประมาณ
2566 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่าง             
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

พนักงานเทศบาล
สายงาน 

บริหารงานช่าง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานช่างให้มีทักษะ 
ความรู้ และความเข้าใจในการ
บริหารงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น 

การฝึกอบรม ต.ค.63 – ก.ย.64 ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.65 - ก.ย.66 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานสาธารณสุข 
หรือหลักสูตรอื่น ท่ีเกี่ยวข้อง 

พนักงานเทศบาล
สายงาน 

บริหารงาน
สาธารณสุข 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานสาธารณสุข 
ให้มีทักษะ ความรู้  และความ
เข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

การฝึกอบรม ต.ค.63 – ก.ย.64 ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.65 - ก.ย.66 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารการศึกษา 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

พนักงานเทศบาล
สายงาน 

บริหารงาน
การศึกษา 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานการศึกษา      
ให้มีทักษะ ความรู้  และความ
เข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

การฝึกอบรม ต.ค.63 – ก.ย.64 ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.65 - ก.ย.66 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคล 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

นักทรัพยากรบคุคล 
 
 
 

เ พื่ อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ  ค ว า ม รู้                 
และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ขอ ง นั กท รั พ ย ากร บุ ค ค ล ใ ห้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

การฝึกอบรม ต.ค.63 – ก.ย.64 ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.65 - ก.ย.66 
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ที่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค ์ วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณ
2564 

ปีงบประมาณ
2565 

ปีงบประมาณ
2566 

8 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการคลัง 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

นักวชิาการคลงั เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
เข้ าใจในการปฏิบั ติ ง าน ของ
นั ก วิ ช า กา รคลั ง ใ ห้ ส า มา รถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

การฝึกอบรม ต.ค.63 – ก.ย.64 ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.65 - ก.ย.66 

9 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษา 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

นักวชิาการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ของนักวิชาการศึกษาให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

การฝึกอบรม ต.ค.63 – ก.ย.64 ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.65 - ก.ย.66 

10 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการตรวจสอบ
ภายในหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

นักวชิาการตรวจสอบ
ภายใน 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ของนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

การฝึกอบรม ต.ค.63 – ก.ย.64 ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.65 - ก.ย.66 

11 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการ 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เจ้าพนักงานธุรการ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ขอ ง เ จ้ า พ นั ก ง าน ธุ ร ก า ร ใ ห้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

การฝึกอบรม ต.ค.63 – ก.ย.64 ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.65 - ก.ย.66 

12 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานทะเบียน 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เจ้าพนักงานทะเบียน 
 
 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้ าพนักงานทะเบียน ให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

การฝึกอบรม ต.ค.63 – ก.ย.64 ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.65 - ก.ย.66 
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ที่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค ์ วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณ
2564 

ปีงบประมาณ
2565 

ปีงบประมาณ
2566 

13 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธา 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

นายช่างโยธา เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ของนายช่างโยธาให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

การฝึกอบรม ต.ค.63 – ก.ย.64 ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.65 - ก.ย.66 

14 หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร                 
ทางการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

บุคลากร             
ทางการศึกษา 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการปฏิบัตงิาน 
ของบุคลากรทางการศึกษา 
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิง่ขึ้น 

การฝึกอบรม ต.ค.63 – ก.ย.64 ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.65 - ก.ย.66 

15 หลักสูตรเกี่ยวกับลูกจ้างประจ าหรือ 
พนักงานจ้างแต่ละต าแหน่งหลักสูตร 
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจา้ง 

แต่ละต าแหนง่ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการปฏิบัตงิานของ 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
แต่ละต าแหนง่ ให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึน้ 

การฝึกอบรม ต.ค.63 – ก.ย.64 ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.65 - ก.ย.66 

16 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย             
ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเทศบาล 

คณะผูบ้ริหาร 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจา้งทุกคน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ให้บริการประชาชน และสร้าง
มาตรฐานในการปฏบิัติหน้าที่ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
สาระส าคัญของกฎหมายในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล 
 

การฝึกอบรม               ต.ค.63 – ก.ย.64 ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.65 - ก.ย.66 
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ที่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค ์ วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณ
2564 

ปีงบประมาณ
2565 

ปีงบประมาณ
2566 

17 โครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า           
และพนักงานจา้ง
สังกัดกองสาธารณสขุ
และสิง่แวดล้อม 
 

เ พื่ อ เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

การศึกษา     
หรือดูงาน 

ต.ค.63 – ก.ย.64 ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.65 - ก.ย.66 

18 โครงการพัฒนาศกัยภาพพนักงานจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า           
และพนักงานจา้ง
สังกัดกองสาธารณสขุ
และสิง่แวดล้อม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า 

การฝึกอบรม               ต.ค.63 – ก.ย.64 ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.65 - ก.ย.66 

19 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน               
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

คณะผูบ้ริหาร 
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจา้งทุกคน 
 

เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและเปน็แนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

การฝึกอบรม/              
การศึกษา     
หรือดูงาน 

ต.ค.63 – ก.ย.64 ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.65 - ก.ย.66 

20 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ             
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
 

คณะผูบ้ริหาร 
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า           
และพนักงานจา้ง 
 

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมให้กับบุคลากรของ
เทศบาลต าบลบา้นแม่ข่า 

การฝึกอบรม              ต.ค.63 – ก.ย.64 ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.65 - ก.ย.66 
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ที่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณ
2564 

ปีงบประมาณ
2565 

ปีงบประมาณ
2566 

21 ฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา
ตามหนังสือสัง่การของจังหวัด หรือตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน              
รวมถึงหน่วยงานอืน่  

คณะผูบ้ริหาร 
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจา้งทุกคน 
 

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ และ
ความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานของเทศบาล 

การฝึกอบรม/ 
การประชุม              

เชิงปฏิบัติการ 
หรือการสัมมนา 

ต.ค.63 – ก.ย.64 ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.65 - ก.ย.66 
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ระยะเวลาการด าเนินการตามโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
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. หลักสูตรความรู้พื้นฐาน
การปฏิบัตริาชการ 

1. การปฐมนเิทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 
4. การประชุม 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสายงานบรหิาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

2. หลักสูตรการพัฒนา
เกี่ยวกับงานท่ีรับผดิชอบ 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง 

ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

  
 

           ต าแหน่งสายงานบรหิาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

3. หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะ 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง 

ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

   
 

          ต าแหน่งสายงานบรหิาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

4. หลักสูตรด้านการบริหาร 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง 

ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสายงานบรหิาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

5. หลักสูตรด้านคณุธรรม 
จริยธรรม 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสายงานบรหิาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 
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ระยะเวลาการด าเนินการตามโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
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. หลักสูตรความรู้พื้นฐาน
การปฏิบัตริาชการ 

1. การปฐมนเิทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 
4. การประชุม 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสายงานบรหิาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

2. หลักสูตรการพัฒนา
เกี่ยวกับงานท่ีรับผดิชอบ 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง 

ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

  
 

           ต าแหน่งสายงานบรหิาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

3. หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะ 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง 

ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

   
 

          ต าแหน่งสายงานบรหิาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

4. หลักสูตรด้านการบริหาร 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง 

ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสายงานบรหิาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

5. หลักสูตรด้านคณุธรรม 
จริยธรรม 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสายงานบรหิาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 
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ระยะเวลาการด าเนินการตามโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
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. หลักสูตรความรู้พื้นฐาน
การปฏิบัตริาชการ 

1. การปฐมนเิทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 
4. การประชุม 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสายงานบรหิาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

2. หลักสูตรการพัฒนา
เกี่ยวกับงานท่ีรับผดิชอบ 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง 

ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

  
 

           ต าแหน่งสายงานบรหิาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

3. หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะ 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง 

ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

   
 

          ต าแหน่งสายงานบรหิาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

4. หลักสูตรด้านการบริหาร 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง 

ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสายงานบรหิาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

5. หลักสูตรด้านคณุธรรม 
จริยธรรม 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสายงานบรหิาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 



  

 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566) เทศบาลต าบลบ้านแม่ขา่ อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่|  
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ส่วนที่ 5ส่วนที่ 5  
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนางบประมาณในการด าเนินการพัฒนา  

(แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ.25(แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ.256161--25256363))  
เทศบาลต าบลเทศบาลต าบลบ้านบ้านแมข่่า แมข่่า อ าเภอฝางอ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่  

****************************************************************************************************************************************  
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาบุคลากร เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า จัดสรรงบประมาณ                  

ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยค านึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนา
พนักงานเทศบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า              
ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของแต่ละแผนงาน ดังนี้ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายให้เดินทางไปราชการ                  
ต้ังงบประมาณไว้ 200,000 บาท 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายให้เดินทางไปราชการ                     
ตั้งงบประมาณไว้ 50,000 บาท 

 3.  แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ                
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายให้เดินทางไปราชการ ตั้งงบประมาณไว้                      
60,000 บาท  

4.  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ                  
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายให้เดินทางไปราชการ ตั้งงบประมาณไว้ 30,000 บาท 

5. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายให้เดินทาง                 
ไปราชการ ตั้งงบประมาณไว้ 30,000 บาท 

6. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าตอบแทน              
ใช้สอยและวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายให้เดินทาง
ไปราชการ ตั้งงบประมาณไว้ 30,000 บาท 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๖๖  
  การติดตามและประเมนิผลการติดตามและประเมนิผล  

******************************************************************************  
  

 เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการ
ประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 
 1. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนา ต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนา ภายใน 7 วัน นับแต่ 
 วันกลับจากการอบรม/สัมมนา/ฝึกปฏิบัติ เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพ่ือท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน                  
ทุกระยะ 6 เดือน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบั ติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1                              
ซ่ึงประกอบด้วย 

1. ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เป็นประธานกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการกองทุกกอง  เป็นกรรมการ 
3. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  เป็นกรรมการ 
4. นักทรัพยากรบุคคล  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของบุคลากร ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ               
๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
  3. น าผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการติดตามประเมินผล เป็นข้อมูล
ประกอบการก าหนดหลักสูตรวิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน
ต่อไป 




