
 

              
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3 ปี 

ประจ าปีงบประมาณ 
(2561 – 2563) 

 
 

เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 



 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 
๑.๑  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน หมวด 14 ส่วนที่ 4 การพัฒนา
พนักงานเทศบาล ข้อ ๒88-326  ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น
พนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก และวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยการพัฒนาพนักงานเทศบาลต้องด าเนินการพัฒนาให้
ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมใน
ห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลต าบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ เทศบาลต าบลที่จะ
ด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และ
เพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่เทศบาลต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป  การพัฒนาพนักงาน
เทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้ เช่น การพัฒนา
โดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม  และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.จ.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) เทศบาลต าบลต้นสังกัด หรือส านักงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) ร่วมกับเทศบาลต าบลต้นสังกัด หรือเทศบาลต าบลต้นสังกัด
ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

 

๑.๒  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน หมวด 14  ส่วนที่ 4 การ
พัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 305 วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้เทศบาลด าเนินการเอง หรืออาจมอบหมาย
ส านักงาน ก.ท. ส านักงาน ก.ท.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก.ท.ส านักงาน 
ก.ท.จ.ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ก็ได้ ตามความจ าเป็นเหมาะสม 
ดังนี้  

 (1) การปฐมนิเทศ 
 (2) การฝึกอบรม 
 (3) การศึกษา หรือดูงาน 
 (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
 (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
 

๑.3  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน หมวด 14 ส่วนที่ 4 การพัฒนา
พนักงานเทศบาล ข้อ 308 ให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล   เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)ก าหนดโดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบล จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวเทศบาลต าบลบ้านแม่
ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61–๒๕
63 ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์
1.เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
2.เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรน าความรู้และความสามารถมาปรับใช้กับเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
3.เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด  และการพัฒนา

ตนเอง ให้เกิดข้ึนกับของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
4.เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
5.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  ทัศนคติ  คุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.การวิเคราะห์บุคลากร   

เทศบาลบ้านต าบลบ้านแม่ข่า วิเคราะห์บุคลากร (Personel Analysis)  โดยใช้หลักการวิเคราะห์แบบ swot 
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เพ่ือให้
การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจง่าย 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งชัดเจน 
สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
2.มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
3.ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT ให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 
4.มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
5.มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 

1.การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค
ส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกันและ
กัน 
2.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
3.เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
4.ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาแนวคิด
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจและ
ขวัญก าลังใจ ที่จะท าให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุ่มเท
ก าลังกายและความคิดในการปฏิบัติงาน 
5.ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
1.ประชาชนร่วมมือพัฒนาเทศบาลดี 
2.มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน 
3.บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาล ท าให้รู้
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4.บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ การศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท เพ่ิมมากข้ึน 
 

1.ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
2.กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
3.มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
4.บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา
เศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาชุมชนจ ากัด 

 
4. เป้าหมายการพัฒนา 
 3.1 พนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานบริหารทุกคน จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
 3.2 พนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
 3.3 ลูกจ้างประจ า / พนักงานจ้าง จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย 1 หลักสูตร 
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5. หลักสูตรการพัฒนา 

 จากการวิเคราะห์ (Personel Analysis)  โดยใช้หลักการวิเคราะห์แบบ swot ประกอบกับการส ารวจข้อมูล
สภาพปัญหาและอุปสรรค ความต้องการของแต่ละส่วนราชการ ดังนี้ 

ส านักปลัดเทศบาล 
1.มีความต้องการพัฒนาบุคลากรงานทางกฏหมายในเรื่องการด าเนินการสอบสวน,ขั้นตอนการด าเนินการ

ทางวินัย 
 2.มีความต้องการพัฒนาบุคลากรงานทางทะเบียนในเรื่องงานทะเบียนราษฏร 
3.มีความต้องการพัฒนาบุคลกรในงานการเจ้าหน้าที่ในเรื่องการสรรหาการเลื่อนระดับตามระบบแท่ง 
4.มีความต้องการพัฒนาบุคลากรในเรื่องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ office ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
กองคลัง 
1.มีความต้องการพัฒนาบุคลากรในงานระบบโปรแกรม e-laas 
2.มีความต้องการพัฒนาบุคลากรในงานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
3.มีความต้องการพัฒนาบุคลากรในงานจัดเก็บรายได้ของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
กองช่าง 
1.มีความต้องการพัฒนาบุคลากรในงานวิศวกรรมก่อสร้าง 
2.มีความต้องการพัฒนาบุคลากรงานการส ารวจ การเขียนแบบ 
กองการศึกษา 
มีความต้องการพัฒนาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของศูนย์     
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เช่น การบริหารจัดการงบประมาณ การจัดการแผนการสอน เป็นต้น 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
มีความต้องการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 

 จึงได้น ามาก าหนดเป็นหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 4.1 สายงานผู้บริหาร ประกอบด้วยหลักสูตร 
  4.1.1  หลักสูตรด้านการบริหาร 
  4.1.2  หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
 4.2 สายงานผู้ปฏิบัติ 
  4.2.1  หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
  4.2.2  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ 

4.2.3 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง 
  4.2.4  หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 

4.3 สายงานพนักงานจ้าง 
  4.3.1 หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
  4.3.2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ 
  4.3.3 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง 
  4.3.4 หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
6. วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

  เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เป็นหน่วยงานด าเนินการเองหรืออาจด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ดังนี้ 
  1. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ก่อนการบรรจุเข้ารับ
ราชการ เฉพาะพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่รับการการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
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2. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า  หรือโดยคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน
ตามความเหมาะสม 
  3. การศึกษาดูงาน ด าเนินการโดยเทศบาล เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เทศบาลให้ความส าคัญเพ่ือการ
พัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้บุคลากรเกิดสัมพันธภาพ ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ิมทักษะ ประสบการณ์ ที่
เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของผู้อ่ืนที่เป็นมุมมองใหม่ ๆ ในการช่วยกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด หรือมุมมองๆ ต่างกันร่วมกัน 

  4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา อาจด าเนินการโดยเทศบาล ก.ท.จ.เชียงใหม่ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  5. การสอนงานการให้ค าปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนด้วยวิธีที่เหมาะสม ท าโดยหัวหน้างานหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายท าการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
7. งบประมาณ 

ใช้งบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า  อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ราย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆค่าใช้จ่ายให้ เดินทางไปราชการ ตั้ง
งบประมาณไว้ 100,000 บาท 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆค่าใช้จ่ายให้เดินทางไปราชการ ตั้งงบประมาณไว้ 
50,000 บาท 
   3.  แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆค่าใช้จ่ายให้เดินทางไปราชการ ตั้งงบประมาณไว้ 50,000 บาท  

4. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวด ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆค่าใช้จ่ายให้เดินทางไป
ราชการ ตั้งงบประมาณไว้ 30,000 บาท 

5. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆค่าใช้จ่าย
ให้เดินทางไปราชการ ตั้งงบประมาณไว้ 30,000 บาท 

 
8. การติดตามและประเมินผล  

  1. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตามแบบที่ก าหนด ภายใน 7 วัน 
นับแต่วันกลับจากการอบรม/สัมมนา/ฝึกปฏิบัติ เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตรี 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพ่ือท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน ทุกระยะ 6 เดือน 
โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1 ประกอบด้วย 

1. ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า               ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้ากองทุกกอง                                           กรรมการ 
3. นักทรัพยากรบุคคล                                             เลขานุการ 

  3.น าผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดหลักสูตร
วิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป

-4- 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 
 
 
 

โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หลักสูตรการ
พัฒนา 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

1 ส่งเสริมพนักงานเทศบาลเข้ารับ
การศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ของพนักงานเทศบาล 

พนักงานสายงานผู้บริหาร
และพนักงานเทศบาลสาย
งานผู้ ปฏิ บั ติ  ที่ ปฏิ บั ติ
หน้าที่ด้ านการบริหาร ,
สายงานการศึกษา ,งาน
ทะ เบี ย น ร าษฎร , ง า น
ประชาสัมพันธ์,งานการ
เจ้าหน้าที่,งานธุรการ,งาน
สาธารณภัย, งานการเงิน
และบัญชี , ง านจั ด เ ก็ บ
ร าย ได้ , ง า น พัสดุ , ง าน
ตรวจสอบภายใน และ
งานสาธารณสุข 
 

งบเทศบาล 
100,000 

12 เดือน 
(1 ต.ค.60 – 
30 ก.ย.61) 

ห ลั ก สู ต ร
ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ทักษะเฉพาะ
ของงานและ
หลักสูตรด้าน
การบริหาร 

พนักงานเทศบาล
ได้ปฏิบัติในหน้าที่
ต า ม ส า ย ง า น มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

2 ส่ ง เสริ มพนั กงาน เทศบาลและ
ลูกจ้างเข้ารับการอบรมโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หลักสูตรต่างๆ ของ
สถาบันของรัฐ 

เ พ่ื อ ใ ห้ พ นั ก ง า น
เทศบาลและลูกจ้างมี
ความรู้และสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

พนักงานเทศบาลสายงาน
ผู้ปฏิบัติและลูกจ้าง 

งบเทศบาล 
50,000 

12  เดือน ห ลั ก สู ต ร
ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ทักษะเฉพาะ
ของงาน 

เพ่ือให้พนักงาน
เทศบาลและ

ลูกจ้างมีความรู้
และสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ใน

การปฏิบัติงานได้
อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

ทุกส่วน
ราชการ 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หลักสูตรการ
พัฒนา 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

3 โครงการอบรม  ศึกษาดูงาน เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

พนักงานเทศบาลสายงาน
ผู้บริหารและสายงานผู้
ปฏิบัติด้านสาธารณสุข
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
พ นั ก ง า น จ้ า ง ก อ ง
สาธารณสุขทุกคน 

งบเทศบาล 
30,000 

12 เดือน 
(1 ต.ค.60 – 
30 ก.ย.61) 

หลักสูตรการ
พัฒนา
เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่
รับผิดชอบ 

บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะและ
ประสบการณ์ใน
งานด้าน
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข 

 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
พนักงานจัดเก็บขยะ
มูลฝอยของเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า 

พนักงานเทศบาลสายงาน
ผู้บริหารและสายงานผู้
ปฏิบัติด้านสาธารณสุข
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
พ นั ก ง า น จ้ า ง ก อ ง
สาธารณสุขทุกคน 
 

งบเทศบาล 
10,000 

12 เดือน 
(1 ต.ค.60 – 
30 ก.ย.61) 

หลักสูตรการ
พัฒนา
เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่
รับผิดชอบ 

บุคลากรงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอย  
มีความรู้การคัด
แยกขยะได้ดียิ่งขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

พนักงานเทศบาลสายงาน
ผู้ปฏิบัติและพนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัติงานด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

งบเทศบาล 
90,00 

12 เดือน 
(1 ต.ค.60 – 
30 ก.ย.61) 

หลักสูตรการ
พัฒนา
เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่
รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านสา
ธารณภัย
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น 
 

ส านักปลัดฯ  

6 โครงการกองทัพธรรมเพื่อพ่อแม่
ของแผ่นดิน 

เพ่ือให้บุคลากรมี
คุณธรรม จิตใจ
อ่อนโยนตามคติธรรม
หรือหลักค าสอนของ
พุทธศาสนา  
 
 
 

บุคลากรเทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่าทุกคน 

งบเทศบาล 
20,000 

12 เดือน 
(1 ต.ค.60 – 
30 ก.ย.61) 

หลักสูตรด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

บุคลากรมี
คุณธรรม  สร้าง
วินัยแก่ตนเองได้ดี
ยิ่งขึ้น  

ทุกส่วน
ราชการ 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หลักสูตรการ
พัฒนา 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

7 โครงการอบรมปฎิบัติศึกษาธรรม
วินัยตามพุทธศาสนา 

เพ่ือให้บุคลากรมี
คุณธรรม จิตใจ
อ่อนโยนตามคติธรรม
หรือหลักค าสอนของ
พุทธศาสนา  

บุคลากรเทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่าทุกคน 

งบเทศบาล 
20,000 

12 เดือน 
(1 ต.ค.60 – 
30 ก.ย.61) 

หลักสูตรด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

บุคลากรม ีคุณ 
ธรรม  สร้างวินัย
แก่ตนเองได้ดี
ยิ่งขึ้น  

ทุกส่วน
ราชการ 

 

8  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

เพ่ือให้บุคลากร
ทางการศึกษามี
ความรู้ด้านงานศึกษา 
การเรียนการสอนมาก
ยิ่งขึ้น 

พนักงานเทศบาลสายงาน
ผู้ปฏิบัติและสายงาน
ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา 

งบเทศบาล 
20,000 

12 เดือน 
(1 ต.ค.60 – 
30 ก.ย.61) 

หลักสูตรการ
พัฒนา
เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่
รับผิดชอบ 

บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ด้าน
งานศึกษา การ
เรียนการสอนมาก
ยิ่งขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักย 
ภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า 

เ พ่ื อ พั ฒ น า ค ว า ม รู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แ ล ะ ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เข้าใจในการด าเนิน 
งานของเทศบาล 

คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลสายงานผู้บริหาร 
สายงานผู้ปฏิบัติและ
พนักงานจ้างทุกคน 

งบเทศบาล 
50,000 

12 เดือน 
(1 ต.ค.60 – 
30 ก.ย.61) 

ห ลั ก สู ต ร
ความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

 บุคลากรมีความรู้
เพ่ิมข้ึนสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

10. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา 
ของหน่วยงานต่างๆทั้งทางภาครัฐ
และเอกชน 

เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และความรู้ความ
เข้าใจในการ
ด าเนินงานของ
เทศบาล 
 
 
 

คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลสายงานผู้บริหาร 
สายงานผู้ปฏิบัติและ
พนักงานจ้างทุกคน 

งบเทศบาล
หรือ ตามที่
หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชนได้
จัดการ
ประชุม 
สัมมนา 
ฝึกอบรมขึ้น 
 

12 เดือน 
(1 ต.ค.60 – 
30 ก.ย.61) 

หลักสูตรการ
พัฒนาเเกี่ยว
กับงานใน
หน้าที่,
หลักสูตร
ความรู้และ
ทักษะเฉพาะ
ของงานใน
ต าแหน่ง,
หลักสูตรด้าน 

บุคลากรมีความรู้
เ พ่ิ มขึ้ น สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
มากยิ่งขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

 

 



-9- 

โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หลักสูตรการ
พัฒนา 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

1 ส่งเสริมพนักงานเทศบาลเข้ารับ
การศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ของพนักงานเทศบาล 

พนักงานสายงานผู้บริหาร
และพนักงานเทศบาลสาย
งานผู้ปฏิบัติ ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการบริหาร,
สายงานการศึกษา ,งาน
ทะเบียนราษฎร,งาน
ประชาสัมพันธ์,งานการ
เจ้าหน้าที่,งานธุรการ,งาน
สาธารณภัย, งานการเงิน
และบัญชี,งานจัดเก็บ
รายได้,งานพัสดุ,งาน
ตรวจสอบภายใน และ
งานสาธารณสุข 

งบเทศบาล 
100,000 

12 เดือน 
(1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62) 

หลักสูตร
ความรู้และ
ทักษะเฉพาะ
ของงานและ
หลักสูตรด้าน
การบริหาร 

พนักงานเทศบาล
ได้ปฏิบัติในหน้าที่
ตามสายงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

2 ส่งเสริมพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างเข้ารับการอบรมโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หลักสูตรต่างๆ ของ
สถาบันของรัฐ 

เพ่ือให้พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างมี
ความรู้และสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

พนักงานเทศบาลสายงาน
ผู้ปฏิบัติและลูกจ้าง 

งบเทศบาล 
40,000 

12  เดือน 
(1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย.62) 

หลักสูตร
ความรู้และ
ทักษะเฉพาะ
ของงาน 

เพ่ือให้พนักงาน
เทศบาลและ
ลูกจ้างมีความรู้
และสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ใน
การปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
 
 
 

ทุกส่วน
ราชการ 

 
 
 
 
 

 
 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หลักสูตรการ
พัฒนา 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

3 โครงการอบรม  ศึกษาดูงาน เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

พนักงานเทศบาลสายงาน
ผู้บริหารและสายงานผู้
ปฏิบัติด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมและ
พนักงานจ้างกอง
สาธารณสุขทุกคน 

งบเทศบาล 
20,000 

12 เดือน 
(1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย.62) 

หลักสูตรการ
พัฒนา
เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่
รับผิดชอบ 

บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะและ
ประสบการณ์ใน
งานด้าน
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข 

 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
พนักงานจัดเก็บขยะ
มูลฝอยของเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า 

พนักงานเทศบาลสายงาน
ผู้บริหารและสายงานผู้
ปฏิบัติด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมและ
พนักงานจ้างกอง
สาธารณสุขทกุคน 
 

งบเทศบาล 
10,000 

12 เดือน 
(1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย.62) 

หลักสูตรการ
พัฒนา
เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่
รับผิดชอบ 

บุคลากรงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอย  
มีความรู้การคัด
แยกขยะได้ดียิ่งขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

พนักงานเทศบาลสายงาน
ผู้ปฏิบัติและพนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัติงานด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

งบเทศบาล 
50,000 

12 เดือน 
(1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย.62) 

หลักสูตรการ
พัฒนา
เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่
รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านสา
ธารณภัย
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น 
 
 

ส านักปลัดฯ  

6 โครงการกองทัพธรรมเพื่อพ่อแม่
ของแผ่นดิน 

เพ่ือให้บุคลากรมี
คุณธรรม จิตใจ
อ่อนโยนตามคติธรรม
หรือหลักค าสอนของ
พุทธศาสนา  
 
 

บุคลากรเทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่าทุกคน 

งบเทศบาล 
20,000 

12 เดือน 
(1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย.62) 

หลักสูตรด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

บุคลากรมี
คุณธรรม  สร้าง
วินัยแก่ตนเองได้ดี
ยิ่งขึ้น  

กองการศึกษา  



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หลักสูตรการ
พัฒนา 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

7 โครงการอบรมปฎิบัติศึกษาธรรม
วินัยตามพุทธศาสนา 

เพ่ือให้บุคลากรมี
คุณธรรม จิตใจ
อ่อนโยนตามคติธรรม
หรือหลักค าสอนของ
พุทธศาสนา  

บุคลากรเทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่าทุกคน 

งบเทศบาล 
20,000 

12 เดือน 
(1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย.62) 

หลักสูตรด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

บุคลากรม ีคุณ 
ธรรม  สร้างวินัย
แก่ตนเองได้ดี
ยิ่งขึ้น  

กองการศึกษา  

8  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

เพ่ือให้บุคลากร
ทางการศึกษามี
ความรู้ด้านงานศึกษา 
การเรียนการสอนมาก
ยิ่งขึ้น 

พนักงานเทศบาลสายงาน
ผู้ปฏิบัติและสายงาน
ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา 

งบเทศบาล 
20,000 

12 เดือน 
(1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย.62) 

หลักสูตรการ
พัฒนา
เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่
รับผิดชอบ 

บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ด้าน
งานศึกษา การ
เรียนการสอนมาก
ยิ่งขึ้น 

กองการศึกษา  

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักย 
ภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า 

เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนิน 
งานของเทศบาล 

คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลสายงานผู้บริหาร 
สายงานผู้ปฏิบัติและ
พนักงานจ้างทุกคน 

งบเทศบาล 
100,000 

12 เดือน 
(1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย.62) 

หลักสูตร
ความรู้พื้นฐาน
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

 บุคลากรมีความรู้
เพ่ิมข้ึนสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัดฯ  

10 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนและ
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลสายงานผู้บริหาร 
ส า ย ง า น ผู้ ป ฏิ บั ติ แ ล ะ
พนักงานจา้งทุกคน 

งบเทศบาล 
500,000 

12 เดือน 
(1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย.62) 

หลักสูตร
ความรู้พื้นฐาน
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

บุคลากรมีความรู้
เพ่ิมข้ึนสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

11. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา 
ของหน่วยงานต่างๆทั้งทางภาครัฐ
และเอกชน 

เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และความรู้ความ
เข้าใจในการ 

คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลสายงานผู้บริหาร 
สายงานผู้ปฏิบัติและ
พนักงานจ้างทุกคน 

งบเทศบาล
หรือ ตามที่
หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชนได้ 

12 เดือน 
(1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย.62) 

หลักสูตรการ
พัฒนา
เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่
,หลักสูตร 

บุคลากรมีความรู้
เ พ่ิ มขึ้ น สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
มากยิ่งขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

 

 



 
 

โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หลักสูตรการ
พัฒนา 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

1 ส่งเสริมพนักงานเทศบาลเข้ารับ
การศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ 
ของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้ อ ง ถิ่ น  ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปกครองท้องถิ่น  

เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ของพนักงาน
เทศบาล 

พนักงานสายงานผู้บริหารและ
พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหาร,สาย
งานการศึกษา ,งานทะเบียน
ราษฎร,งานประชาสัมพันธ์,งาน
การเจ้าหน้าที่,งานธุรการ,งานสา
ธารณภัย, งานการเงินและบัญชี,
งานจัดเก็บรายได้,งานพัสดุ,งาน
ตรวจสอบภายใน และงาน
สาธารณสุข 
 
 

งบเทศบาล 
100,000 

12 เดือน 
(1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย.63) 

หลักสูตร
ความรู้และ
ทักษะเฉพาะ
ของงานและ
หลักสูตรด้าน
การบริหาร 

พนักงานเทศบาล
ได้ปฏิบัติในหน้าที่
ตามสายงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

2 ส่งเสริมพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างเข้ารับการอบรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร
ต่างๆ ของสถาบันของรัฐ 

เพ่ือให้พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง
มีความรู้และ
สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
 
 
 

พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ
และลูกจ้าง 

งบเทศบาล 
50,000 

12  เดือน 
(1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย.63) 

หลักสูตร
ความรู้และ
ทักษะเฉพาะ
ของงาน 

เพ่ือให้พนักงาน
เทศบาลและ
ลูกจ้างมีความรู้
และสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ใน
การปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  
 

ส านักปลัดฯ  



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หลักสูตรการ
พัฒนา 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

3 โครงการอบรม  ศึกษาดูงาน 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร
และสายงานผู้ปฏิบัติด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและ
พนักงานจ้างกองสาธารณสุขทุกคน 

งบเทศบาล 
50,000 

12 เดือน 
(1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย.63) 

หลักสูตรการ
พัฒนา
เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่
รับผิดชอบ 

บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะและ
ประสบการณ์ใน
งานด้าน
สาธารณสุข 
 

กอง
สาธารณสุข 

 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
พนักงานจัดเก็บขยะ
มูลฝอยของเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า 

พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร
และสายงานผู้ปฏิบัติด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและ
พนักงานจ้างกองสาธารณสุขทุกคน 

งบเทศบาล 
10,000 

12 เดือน 
(1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย.63) 

หลักสูตรการ
พัฒนา
เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่
รับผิดชอบ 

บุคลากรงาน
จัดเก็บขยะมูล
ฝอย  มีความรู้
การคัดแยกขยะ
ได้ดียิ่งขึ้น 
 

กอง
สาธารณสุข 

 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ
และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งบเทศบาล 
50,000 

12 เดือน 
(1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย.63) 

หลักสูตรการ
พัฒนา
เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่
รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านสา
ธารณภัย
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น 
 
 

ส านักปลัดฯ  

6 โครงการกองทัพธรรมเพื่อพ่อ
แม่ของแผ่นดิน 

เพ่ือให้บุคลากรมี
คุณธรรม จิตใจ
อ่อนโยนตามคติ
ธรรมหรือหลักค า
สอนของพุทธศาสนา  
 
 
 

บุคลากรเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า
ทุกคน 

งบเทศบาล 
20,000 

12 เดือน 
(1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย.63) 

หลักสูตรด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

บุคลากรมี
คุณธรรม  สร้าง
วินัยแก่ตนเองได้
ดียิ่งขึ้น  

ส านักปลัดฯ  



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หลักสูตรการ
พัฒนา 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

7 โครงการอบรมปฎิบัติศึกษา
ธรรมวินัยตามพุทธศาสนา 

เพ่ือให้บุคลากรมี
คุณธรรม จิตใจ
อ่อนโยนตามคติ
ธรรมหรือหลักค า
สอนของพุทธศาสนา  

บุคลากรเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า
ทุกคน 

งบเทศบาล 
20,000 

12 เดือน 
(1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย.63) 

หลักสูตรด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

บุคลากรม ีคุณ 
ธรรม  สร้างวินัย
แก่ตนเองได้ดี
ยิ่งขึ้น  

กอง
การศึกษา 

 

8  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพ่ือให้บุคลากร
ทางการศึกษามี
ความรู้ด้านงาน
ศึกษา การเรียนการ
สอนมากยิ่งขึ้น 

พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ
และสายงานผู้บริหารที่ปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษา 

งบเทศบาล 
20,000 

12 เดือน 
(1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย.63) 

หลักสูตรการ
พัฒนา
เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่
รับผิดชอบ 

บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้
ด้านงานศึกษา 
การเรียนการสอน
มากยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักย 
ภาพในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนิน 
งานของเทศบาล 

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
สายงานผู้บริหาร สายงานผู้ปฏิบัติ
และพนักงานจ้างทุกคน 

งบเทศบาล 
100,000 

12 เดือน 
(1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย.63) 

หลักสูตร
ความรู้
พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

 บุคลากรมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัดฯ  

10 โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน
และเป็นแนวทางใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
สายงานผู้บริหาร สายงานผู้ปฏิบัติ
และพนักงานจ้างทุกคน 

งบเทศบาล 
500,000 

12 เดือน 
(1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย.63) 

หลักสูตร
ความรู้
พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

บุคลากรมีความรู้
เพ่ิมข้ึนสามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัดฯ  

11. การส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การสัมมนา ของหน่วยงาน
ต่างๆทั้งทางภาครัฐและเอกชน 

เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และความรู้ความ
เข้าใจในการ 

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
สายงานผู้บริหาร สายงานผู้ปฏิบัติ
และพนักงานจ้างทุกคน 

งบเทศบาล
หรือ ตามที่
หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชนได้ 

12 เดือน 
(1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย.63) 

หลักสูตรการ
พัฒนา
เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่
,หลักสูตร 

บุคลากรมีความรู้
เพ่ิมข้ึนสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

 



 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หลักสูตรการ
พัฒนา 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

  ด าเนินงานของ
เทศบาล 

 จัดการ
ประชุม 
สัมมนา 
ฝึกอบรมขึ้น 
 

 ความรู้และ
ทักษะเฉพาะ
ของงานใน
ต าแหน่ง,
หลักสูตรด้าน
การบริหาร 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ระยะเวลาการด าเนินการตามโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

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.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏบิัติ
ราชการ 

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

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

  
 

           ต าแหน่งสาย   
     งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย 
     งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานท่ี
รับผิดชอบ 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง 
    ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

   
 

          ต าแหน่งสาย   
     งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย 
     งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง 
    ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

             ต าแหน่งสาย 
     งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย 
      งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

4.หลักสูตรด้านการบริหาร 
 
 
 
 
 
5. หลักสูตรด้านคณุธรรม จรยิธรรม 
 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง 
    ปฏิบัติการ 
2. การศึกษาดูงาน 

 
 
5. หลักสูตรด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

             ต าแหน่งสาย   
     งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย 
     งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 
 
 ต าแหน่งสาย   
     งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย 
     งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 
 
 

 
 



ระยะเวลาการด าเนินการตามโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

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.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏบิัติ
ราชการ 

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

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

  
 

           ต าแหน่งสาย   
     งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย 
     งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานท่ี
รับผิดชอบ 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง 
    ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

   
 

          ต าแหน่งสาย   
     งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย 
     งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง 
    ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

             ต าแหน่งสาย 
     งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย 
      งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

4.หลักสูตรด้านการบริหาร 
 
 
 
 
 
5. หลักสูตรด้านคณุธรรม จรยิธรรม 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง 
    ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 

 
 
5. หลักสูตรด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

             ต าแหน่งสาย   
     งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย 
     งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 
 
 ต าแหน่งสาย   
     งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย 
     งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 
 

 
 



ระยะเวลาการด าเนินการตามโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

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.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏบิัติ
ราชการ 

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

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

  
 

           ต าแหน่งสาย   
     งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย 
     งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานท่ี
รับผิดชอบ 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง 
    ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

   
 

          ต าแหน่งสาย   
     งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย 
     งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง 
    ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

             ต าแหน่งสาย 
     งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย 
      งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

4.หลักสูตรด้านการบริหาร 
 
 
 
 
 
5. หลักสูตรด้านคณุธรรม จรยิธรรม 
 
 
 
 
 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง 
    ปฏิบัติการ 
4. การศึกษาดูงาน 

 
 
5. หลักสูตรด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

             ต าแหน่งสาย   
     งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย 
     งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 
 
 ต าแหน่งสาย   
     งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย 
     งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 



 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
เรื่อง  ใหใ้ช้แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 

*************************************************************** 
  ตามที่เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า อ าเภอฝาง ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาให้บุคลากรของเทศบาล รู้ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตร            
การพัฒนาส าหรับพนักงานแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า
ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล (พ.ศ.2561-2563)                
ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า อ าเภอฝาง จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ 229 ข้อ 308 และมติที่ประชุม  
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 
จึงประกาศใช้แผนอัตราแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล (พ.ศ.2561-2563)  ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า อ าเภอฝาง 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

 
 

 
 

                  (นายณรงค์  เอกวนาการ) 
   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 


