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ค ำน ำ 
 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 
14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ก าหนดให้ เทศบาลจัดท า
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลจะต้องก าหนดตามกรอบ
ของแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล ทั ้งในส่วนของการพัฒนาผู ้ได้รับการบรรจุ เข้ารับราชการเป็น
พนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติและการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว โดย
ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาการมีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น ซึ่งอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือ
มอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ โดยเลือกวิธีเหมาะสมกับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่ม ทั้งนี้ต้องให้ครอบคลุมทักษะการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรมคุณธรรม 
นั้น 
 
  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านกลาง
จึงได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6 ขึ้น  
 
 
 
 
        เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
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ส่วนที1่ 
หลักการและเหตุผล 

 
1..หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 

๑.๑ สภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่ ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กร ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์กรเพ่ือให้องค์กรสามารถใช้และพัฒนาความรู้ ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
  พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับสากล 
เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization) โดยต้อง
อาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ 
ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้ 
“ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ” 

“ ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่
มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ตั้งแต่อดีตจน
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลาในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
  ๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
  ๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามี
ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔. ต้องมกีาร … 
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๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

๑.๓  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูนเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 14 
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ก าหนดให้เทศบาลจัดท า
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลจะต้องก าหนดตามกรอบของ
แผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล ทั้งในส่วนของการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล
ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติและการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชา
มีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น ซึ่งอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือมอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสม
ด าเนินการ โดยเลือกวิธีเหมาะสมกับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ทั้งนี้ต้องให้
ครอบคลุมทักษะการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 

(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
งานด้านช่าง 

(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย 
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

(5) ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนางานบริการด้วย Service Mind การฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
การส่งเสริมวินัยและจรรยาบรรณ เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านกลางสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว 
เทศบาลต าบลบ้านกลางจึงได้จัดแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านกลางในการ
ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 

2..วิสัยทัศน ์… 
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2..วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 

วิสัยทัศน์ เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 “เมืองอุตสาหกรรมปลอดมลพิษ เศรษฐกิจพัฒนา การศึกษาชั้นน า วัฒนธรรมดีงาม  
ธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน เปี่ยมล้นคุณภาพชีวิต” 

 พันธกิจ 
  1. พัฒนาต าบลให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาต าบลให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ปราศจากมลพิษ 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง 
  6. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านสาธารณสุข การกีฬา และความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

8. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น เพ่ือรองรับการบริการด้าน
ทะเบียนราษฎร และบริการ   E-Service เพ่ือประชาชน 

  9. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้ประชาชนในต าบลมีเส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาได้สะดวก 
รวดเร็ว และมีไฟฟ้าสาธารณะใช้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ของต าบล รวมทั้งมีน้ าอุปโภค - บริโภค 
ใช้พอเพียง มีแหล่งน้ าใช้ในพ้ืนที่ 

  2. พัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงและมั่นคง 
3. พัฒนาคนและสังคม ให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเยาวชนมีอาชีพเสริมและ

รายได้ และลดปัญหายาเสพติดในต าบล 
4. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยลดปัญหา และผลกระทบอันเกิดจาก

ปัญหาขยะมูลฝอยและน้ าเสีย และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5. พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและเยาวชนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6. พัฒนาด้านสาธารณสุขให้ประชาชนในต าบลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการบริการ
สาธารณสุขและการคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง 

7. พัฒนาการเมืองการบริหาร ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การปกครอง
แบบประชาธิปไตย และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการด าเนินงานของเทศบาล 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ... 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลบ้านกลาง 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

      กลยุทธ์ 
1.1 การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า  
1.2 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา   
1.3 การปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหล่งน้ า  
1.4 การจัดท าและวางระบบผังเมือง  
1.5 การปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    กลยุทธ์ 

2.1 การสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการตลาด  ส่งเสริมหรือจัดตั้งตลาดกลาง 
และศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP ในท้องถิ่น 

2.2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรมแก่ประชาชน 
2.3 การส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร 
2.5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 
    กลยุทธ์ 

3.1 การพัฒนาสังคม สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
3.2 การส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูบูรณะสถานที่ส าคัญในต าบลบ้านกลาง 
3.3 การสืบสาน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในชุมชน 
3.4 การส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
3.5 การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.6 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนา ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
    กลยุทธ์ 

4.1 การสร้างองค์ความรู้และจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 การดูแล เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรักษาความสมดุล

ของระบบนิเวศน ์
4.3 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4.4 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.5 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.6 การป้องกันและควบคุมมลพิษในชุมชนโดยการจัดการขยะมูลฝอยและบ าบัดน้ าเสียรวม 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ... 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 
    กลยุทธ์ 

5.1 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างทั่วถึงและ
เสมอภาค 

5.2 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พร้อมปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.3 การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 
5.4 การสนับสนุนการจัดการศึกษาตามภารกิจถ่ายโอน  
5.5 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 
    กลยุทธ์ 

6.1 การส่งเสริมพัฒนาสุขาภิบาลและระบบบริการสาธารณสุข  
6.2 การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน  
6.3 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ  
6.4 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน 
6.5 การส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น 
6.6 การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในชุมชน 
6.7 การสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาค

ประชาชนในการจัดบริการด้านสาธารณสุขในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
    กลยุทธ์ 

7.1 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล  
และส่งเสริมแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

7.2 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  

7.3 การพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยการลดระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชน 

7.4 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองค์กร  
7.5 การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น 
7.6 การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน  
7.7 การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 
  7.8 การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาจราจร 

ยุทธศาสตร์ ที่ 8 การพัฒนาด้านการจัดท าระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น 
    กลยุทธ์ 

8.1 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น 
8.2 การพัฒนา ICT เพ่ือการบริหารจัดการภายในองค์กรและการให้บริการประชาชน 
8.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3..การวิเคราะห์ ... 



6 
 

3..การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร (SWOT ด้านทรัพยากรบุคคล) 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีจ านวนอัตราก าลังบุคลากรที่เหมาะสมตาม
ภารกิจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของตน 

2. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT ใน
การปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

3. มีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติราชการ 

5. บุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

8. เทศบาลมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน 

 

1. บุคลากรขาดการท างานเชิงบูรณาการ 
2. เทศบาลไม่มีการติดตามประเมินผลด้าน

ก าลังคนอย่างต่อเนื่อง 
3. บุคลากรยังขาดความเข้าใจการบริหาร 
    ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
4. การพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมทุกระดับ 
 

 
 
 

โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด/อุปสรรค (threats) 

1. เทศบาลต าบลบ้านกลาง มีการส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรในการให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ ตามสายงาน 

2. ระบบการประเมินผลงานและการให้รางวัลท าให้
บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 

3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้การพัฒนา
บุคลากรมีประสิทธิภาพและท าให้เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

4. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมสนบัสนุนให้พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นมากขึ้น 

5. การปรับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ท าให้บุคลากรต้องมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น 
 

1. ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ยังไม่เอ้ือต่อการ
พัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส่วนราชการต่าง ๆ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
บุคลากรแตกต่างกันท าให้ศักยภาพของบุคลากรไม่
เท่าเทียมกันส่งผลต่อการท างานร่วมกัน 

3. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่
รวดเร็วท าให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

4. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้กับ
ปัญหาเศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาในการปฏิบัติงาน
จ ากัด 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 ... 
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ส่วนที ่2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

1  วัตถุประสงค์ในการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากร เทศบาลต าบลบ้านกลาง ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 3. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

2  เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

พนักงานเทศบาล ข้าราชการครู บุคลกรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสังกัด
เทศบาลต าบลบ้านกลาง ทุกประเภทต าแหน่งทุกสายงาน และทุกระดับ ที่มีอยู่ในแผนอัตราก าลังของเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน บุคลากรในสังกัดเทศบาต าบลบ้านกลางตามแผนอัตราก าลัง ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.กองการศึกษา ... 

ส่วนราชการ ประเภท จ านวน (อัตรา) 

1. ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล 1 

2. รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล 1 

3. ส านักปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล 10 

ลูกจ้างประจ า 1 

พนักงานจ้าง 17 

4. กองคลัง พนักงานเทศบาล 11 

ลูกจ้างประจ า 2 

พนักงานจ้าง 7 

5. กองช่าง พนักงานเทศบาล 7 

ลูกจ้างประจ า 4 

พนักงานจ้าง 16 

6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเทศบาล 6 

พนักงานจ้าง 11 

7. กองวิชาการและแผนงาน พนักงานเทศบาล 6 

พนักงานจ้าง 7 
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
พนักงานเทศบาล ข้าราชการครู บุคลการทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาล

ต าบลบ้านกลางที่ได้เข้ารับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์/ประยุกต์ใช้เป็นนวัตกรรม ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

เป้าหมายเชิงประโยชน์ 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลักดัน ให้การการ

บริหารงานตามแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านกลางบรรลุเป้าหมาย 
 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาลในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) 

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

    2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
     3. การส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบราชการไทยในระบบไทยแลนด์ 4.0 

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร 
กลยุทธ์ : 1. พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความรู้และทักษะ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   
  2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  2. การเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

 
 

/ส่วนที่ 3 ... 

ส่วนราชการ ประเภท จ านวน (อัตรา) 

8. กองการศึกษา พนักงานเทศบาล 8 

ลูกจ้างประจ า 2 

พนักงานจ้าง 13 

    - โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง พนักงานเทศบาล 34 

พนักงานจ้าง 18 

9. กองสวัสดิการสังคม พนักงานเทศบาล 5 

พนักงานจ้าง 6 

10. หน่วยตรวจสอบภายใน พนักงานเทศบาล 1 

รวม 194 
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ส่วนที่  3 
หลักสูตรการพัฒนา 

 
หลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานเทศบาล 

หลักสูตรในการพัฒนา พนักงานเทศบาล ข้าราชการครู บุคลกรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง ทุกประเภทต าแหน่งทุกสายงาน และทุกระดับ ต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานแต่ละต าแหน่ง 
4. หลักสูตรด้านการบริหาร 
5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
6. หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
 
ส าหรับหลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานแต่ละต าแหน่ง ตามแนบท้ายประกาศคณะกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที ่๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ก าหนดบัญชีความรู้ ทักษะ ของข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 

๑) ความรู้ที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
๑.๑) ความรู้ที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมี จ านวน ๒๑ ด้าน ดังนี้ 

๑.๑.๑ ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
๑.๑.๒ ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
๑.๑ .๓ ความรู้ เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑.๑.๔ ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
๑.๑.๕ ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
๑.๑.๖ ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
๑.๑.๗ ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 
๑.๑.๘ ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
๑.๑.๙ ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA), การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA), ฯลฯ 
๑.๑.๑๐ ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ 
๑.๑.๑๑ ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
๑.๑.๑๒ ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
๑.๑.๑๓ ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
๑.๑.๑๔ ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 
๑.๑.๑๕ ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑.๑.๑๖ ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 

๑.๑.๑๗ ความรู้เรื่อง … 
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๑.๑.๑๗ ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
๑.๑.๑๘ ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ 
๑.๑.๑๙ ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 
๑.๑.๒๐ ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ 

(Software) และเน็ตเวิร์ก (Network)  
๑.๑.๒๑ ความรู้เรื่องบรรณารักษ์ 

๑.๒) การก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีดังนี้ 
๑.๒.๑ สายงานในต าแหน่งประเภทบริหารให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน

ไว้อย่างน้อยสายงานละ ๗ ด้าน  
๑.๒.๒ สายงานในต าแหน่งประเภทอ านวยการให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสาย

งานไว้อย่างน้อยสายงานละ ๗ ด้าน 
๑.๒.๓ สายงานในต าแหน่งประเภทวิชาการให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน

ไว้อย่างน้อยสายงานละ ๕ ด้าน 
๑.๒.๔ สายงานในต าแหน่งประเภททั่วไปให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้

อย่างน้อยสายงานละ ๓ ด้าน 

๑.๓) การก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ที่จ าเป็นในงานของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 

๒) ทักษะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
๒.๑) ทักษะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีจ านวน ๙ ด้าน ดังนี้ 

๒.๑.๑ ทักษะการบริหารข้อมูล 
๒.๑.๒ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
๒.๑.๓ ทักษะการประสานงาน 
๒.๑.๔ ทักษะในการสืบสวน 
๒.๑.๕ ทักษะการบริหารโครงการ 
๒.๑.๖ ทักษะในการสื่อสารการน าเสนอและถ่ายทอดความรู้ 
๒.๑.๗ ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
๒.๑.๘ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
๒.๑.๙ ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

๒.๒) การก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีดังนี้ 
๒.๒.๑ สายงานในต าแหน่งประเภทบริหารให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน

ไว้อย่างน้อยสายงานละ ๔ ด้าน 
๒.๒.๒ สายงานในต าแหน่งประเภทอ านวยการให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสาย

งานไว้อย่างน้อยสายงานละ ๔ ด้าน 
๒.๒.๓ สายงานในต าแหน่งประเภทวิชาการให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน

ไว้อย่างน้อยสายงานละ ๓ ด้าน 
๒.๒.๔ สายงานในต าแหน่งประเภททั่วไปให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้

อย่างน้อยสายงานละ ๓ ด้าน 
2.๓) การก าหนด ... 
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2.๓) การก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นในงานของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 ส าหรับหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เป็นการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ซึ่งตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ก าหนดให้องค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง นอกจากจะพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้วให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ 
นร. 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) 

  ดังนั้น เพ่ือให้ครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมด เทศบาลต าบลบ้านกลางจึงได้ก าหนดหลักสูตรใน
การพัฒนา รายละเอียดดังนี้ 

  หลักสูตร โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร 

1. หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราชการ 

(1) หลักสูตรการเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติราชการ 

(2) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการร่างหนังสือ การเขียนหนังสือราชการ 
และการเขียนโครงการ 

(3) หลักสูตรคอมพิวเตอร์ Microsoft office 

(4) โครงการปฐมนิเทศพนักงานจ้างในสังกัด 

2. หลักสูตรการพัฒนา
เกี่ยวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ 
 

(5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน 

(6) โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บรายได้ 

(7) โครงการพัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง 

(8) โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

(9) โครงการฝึกทบทวนความรู้เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ เจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย เจ้าหน้าที่เทศกิจ และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

(10) โครงการฝึกอบรม ดับเพลงิขั้นสูง ให้แก่ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เจ้าหน้าที่เทศกิจ และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

(11) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพัสดุตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 

(12) โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินต าบลบ้านกลาง 

2. หลักสูตรการ ... 



12 
 

 

หลักสูตร โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร 

2. หลักสูตรการพัฒนา
เกี่ยวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ (ต่อ) 
 

(13) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงดูเด็ก 

(14) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

(15) โครงการถ่ายทอดความรู้ในองค์กร 

(16) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

3. หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานแต่ละต าแหน่ง 

(17) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรครู
สังกัดเทศบาล 

(18) หลักสูตรเกี่ยวกับสายงานผู้บริหาร ประเภทบริหารท้องถิ่นหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

(19) หลักสูตรเกี่ยวกับสายงานผู้บริหาร ประเภทอ านวยการท้องถิ่นหรือหลักสูตรอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

(20) หลักสูตรเกี่ยวกับสายงานผู้ปฏิบัติ ประเภทวิชาการหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

(2) หลักสูตรเกี่ยวกับสายงานผู้ปฏิบัติ ประเภททั่วไปหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(22) หลักสูตรความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 

(23) หลักสูตรความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 

(24) หลักสูตรความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 

(25) หลักสูตรทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ 

(26) หลักสูตรทักษะเกี่ยวกับการประสานงาน 

4. หลักสูตรด้านการบริหาร 
 

(27) หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบราชการไทยในระบบไทยแลนด์ 4.0 

(28) หลักสูตรความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 

(29) หลักสูตรทักษะการบริหารข้อมูล 

5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

(30) โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(31) หลักสูตรธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

(32) หลักสูตรด้านการด าเนินการทางวินัยและละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

ส่วนที่ 4 ... 
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ส่วนที่  4   
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

 

1. วิธีการในการพัฒนา 

ตามหลักสูตรการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านกลางนั้น เทศบาลต าบลบ้านกลางจะ
ด าเนินการเองโดยอาจจัดท าเป็นโครงการขึ้น  หรืออาจมอบหมายให้หน่วยราชการหรือหน่วยงานอ่ืนเป็น
ผู้ด าเนินการ ทั้งนี้ สามารถเลือกวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบ โดยจะเลือกใช้วิธีการพัฒนาวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม รายละเอียดดังนี้ 

1. การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) 
2. การฝึกขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)  
3. การสอนงาน (Coaching)  
4. การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring)  
5. การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting)  
6. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) / การให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น 
7. การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar)  
8. การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)  
9. การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart)  
10. การมอบหมายงาน (Job Assignment)  
11. การติดตามหัวหน้า (Work Shadow)  
12. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)  
13. การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน (In-House Instructor)  

การด าเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1..การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training)  
เป็นการเน้นการเรียนรู้จากผู้เรียนหลากหลายกลุ่ม/ต าแหน่งงาน โดยมีหน่วยงานทรัพยากรบุคคลหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ด าเนินการจัดฝึกอบรม 

2. การฝึกขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)  
การฝึกขณะปฏิบัติงานถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายใน

หน่วยงานเป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติจริง ณ สถานที่จริงเป็นการให้ค าแนะน าเชิงปฏิบัติใน
ลักษะตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มเล็กในสถานที่ท างานและในช่วงการท างานปกติวิธีการนี้เน้นประสิทธิภาพการ
ท างานในลักษณะการพัฒนาทักษะเป็นพ้ืนฐานให้แก่บุคลากรเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองการฝึกขณะ
ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการโดยผู้บังคับบัญชาหรือมอบหมายผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นมักใช้ส าหรับ
บุคลากรใหม่ที่เพ่ิงเข้าท างานสับเปลี่ยนโอนย้ายเลื่อนต าแหน่งมีการปรับปรุงงานหรือต้องอธิบายงานใหม่ๆ
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ฝึกบุคลากรขณะปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้บุคลากรทราบและเรียนรู้
เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานพร้อมคู่มือและระเบียบปฏิบัติประกอบท าให้เกิดการรักษาองค์ความรู้และคงไว้ซึ่ง
มาตรฐานการท างานแม้ว่าจะเปลี่ยนบุคลากรที่รับผิดชอบงานแต่ยังคงรักษาความมีประสิทธิภาพในการท างานต่อไปได ้

3. การสอนงาน ... 
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3. การสอนงาน (Coaching)  
การสอนงานถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในหน่วยงานเป็น

วิธีการให้ความรู้ (knowledge) สร้างเสริมทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ที่ช่วยในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ในระยะยาวโดยผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนงานและบุคลากรผู้ถูกสอนงาน
การสอนงานมักเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเล็กต้องใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)  
การเป็นพ่ีเลี้ยงเป็นอีกวิธีการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลวิธีการนี้ต้องใช้ความคิดในการวิเคราะห์รับฟั ง

และน าเสนอทิศทางที่ถูกต้องให้อีกฝ่ายโดยเน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้งาน
บรรลุผลส าเร็จเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพ่ีเลี้ยง (Mentor) และผู้รับค าแนะน า 
(Mentee) จากผู้มีความรู้ความช านาญให้กับผู้ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ไม่มากนัก 

ลักษณะส าคัญของการเป็นพ่ีเลี้ยงคือผู้เป็นพ่ีเลี้ยงอาจเป็นบุคคลอ่ืนได้ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้บังคับบัญชา
หรือหัวหน้าโดยตรงท าหน้าที่สนับสนุนให้ก าลังใจช่วยเหลือสอนงานและให้ค าปรึกษาแนะน าดูแลทั้งการท างาน
การวางแผนเป้าหมายในอาชีพให้กับบุคลากรเพ่ือให้ผู้รับค าแนะน ามีความสามารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
รวมถึงการใช้ชีวิตส่วนตัวที่เหมาะสม 

 5. การให้ค าปรึกษาแนะนะ (Consulting)  
การให้ค าปรึกษาแนะน าเป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งที่มักใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิด

ขึ้นกับบุคลากรด้วยการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานซึ่งผู้บังคับบัญชาก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้บุคลากรมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ผู้ให้ค าปรึกษา
แนะน ามักเป็นผู้บังคับบัญชาภายในหน่วยงานหรืออาจเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ประสบการณ์และความ
ช านาญเป็นพิเศษในเรื่องนั้นๆที่มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาได้จากทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร 

6..การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) / การให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น 
การหมุนเวียนงานเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถในการท างานของบุคลากรถือเป็น

วิธีการที่ก่อให้เกิดทักษะการท างานที่หลากหลาย (Multi-Skill) ที่เน้นการสลับเปลี่ยนงานในแนวนอนจากงาน
หนึ่งไปยังอีกงานหนึ่งมากกว่าการเลื่อนต าแหน่งงานที่สูงขึ้นการหมุนเวียนงานเกิดได้ทั้งการเปลี่ยนต าแหน่งงาน
และการเปลี่ยนหน่วยงานโดยการให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด 

7. การเขา้ร่วมประชุมสัมมนา (Meeting/Seminar)  
การเข้าร่วมประชุม/สัมมนาเป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการคิด

เชิงนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์และทักษะในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
สามารถน าแนวคิดที่ได้รับจากการประชุมสัมมนามาปรับใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทางานเป็นการ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้บุคลากรได้เข้าร่วมในการประชุม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

8. การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)  
การดูงานนอกสถานที่เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งเน้นดูงานที่มีขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

เหมือนกันหรือลักษะงานที่ต้องท างานร่วมกันเพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้เฉพาะเรื่องและเห็นประสบการณ์ใหม่
รูปแบบการท างานที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) สามารถน าแนวคดิที่ได้รับจากการดูงานมาประยุกต์ใช้
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและพัฒนาขีดความสามารถของตน 
 

9. การฝึกงาน ... 
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9. การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ(Counterpart)  
การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญเป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรแบบหนึ่งที่เน้นให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเจาะลึก

เฉพาะด้านโดยให้ฝึกงานและท างานร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมายอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่
ท างานอยู่หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในทักษะหลายด้านซึ่งรวมถึงผู้บริหารด้วย 

10. การมอบหมายงาน (Job Assignment)  
การมอบหมายงานเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรและเป็นที่นิยมโดยเน้นการกระจาย

งานในหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบอ านาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่ก าหนดให้ผู้อ่ืนไปปฏิบัติซึ่งหาก
สังเกตจากผู้บริหารระดับหัวหน้าที่มีความมานะทุ่มเทท างานทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้กระทั่งงานของลูกน้องก็
ตามอาจมีผู้บริหารตั้งค าถามว่าแล้วจะท าอย่างไรเมื่องานในความรับผิดชอบมีมากและต้องจัดล าดับความส าคัญ
ซึ่งการมอบหมายกระจายอ านาจต้องมีความไว้วางใจเป็นส่วนส าคัญ ดังนั้นการมอบหมายงานนอกจากเป็นการ
พัฒนาบุคลากรแล้วยังช่วยแก้ปัญหางานผู้บริหารให้บรรเทาเบาบางลงได้ 

11. การติดตามหัวหน้า (Work Shadow) 
การติดตามหัวหน้าเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร -คนเก่ง-ให้ได้มีโอกาสติดตามผู้บริหาร

ระหว่างปฏิบัติงานโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ผ่านการติดตาม/สังเกตพฤติกรรมการท างานจากแม่แบบ
ที่เป็นหัวหน้าในฐานะผู้เชี่ยวชาญงานนั้นเป็นเทคนิคการสร้างและท าตามแม่แบบ (Role Model) ที่เน้น
กิจกรรมการเรียนรู้ระยะสั้นโดยไม่ต้องลงทุนมากนักเพียงแค่อาศัยแม่แบบที่ดีที่สามารถแสดงตัวอย่างให้
บุคลากรผู้ติดตามรับรู้และเลียนแบบได้ในระยะเวลาการท างานปกติใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงโดย
ให้เห็นสภาพแวดล้อมทักษะที่จ าเป็นขอบเขตงานที่รับผิดชอบการจัดการที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงการแสดงออกและ
ทัศนคติของแม่แบบภายในระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งวันขึ้นไปจนถึงเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ตาม 

วิธีการพัฒนาบุคลากรนี้ใช้เพ่ือให้บุคลากรมีโอกาสศึกษาวิธีการท างานของผู้บริหารที่ควรน ามาเป็น
แบบอย่างนอกจากได้เรียนรู้การท างานของผู้อ่ืนเพ่ือน ามาปรับปรุงงานของตนเองให้ดีขึ้นแล้วยังใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร (Career path) อีกด้วย 

12. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)  
การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่เน้นให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเท่านั้นบุคลากรสามารถแสวงหาโอกาส
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ที่ต้องการได้ซึ่งวิธีการนี้เหมาะสมกับบุคลากรที่ชอบ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยเฉพาะกับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพในการท างานสูง 
เช่น e-learning หมายถึง การเรียนโดยคอมพิวเตอร์ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทาง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้เรียนสามารถได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหา  
ของบทเรียนจะประกอบไปด้วยข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และมัลติมีเดียอ่ืน ๆ เหมาะส าหรับทุกคน 
สามารถเรียน ได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ 
 
 
 
 
 
 

13. การเป็น… 
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13. การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน (In-House Instructor)  
การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงานเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยการเป็น

วิทยากรได้นั้นต้องมีความรู้ทักษะความช านาญรวมทั้งประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและพร้อมที่จะถ่ายทอด
ให้กับบุคคลต่างๆ ได้ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความช านาญในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการท างานท าหน้าที่เป็นวิทยากรภายในถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะและทัศนคติให้กับบุคลากรทั้งนี้
บุคลากรจะได้พัฒนาทักษะตนเองให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นเกิดการถ่ายเทความรู้ระหว่างบุคลากรด้วย
กันเองท าให้องค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ท าให้ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากรคงอยู่กับ
องค์กรต่อไปอันเป็นการแปลงความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลให้เป็นความรู้ภายนอกมีการจัดท าเป็นสื่อการสอนการท า
เอกสารประกอบการบรรยายทาให้เกิดการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรขึ้น ดังนั้นการเป็นวิทยากรภายในจึง
เป็นการพัฒนาตัวบุคลากรเองและรักษาองค์ความรู้ในองค์กรซึ่งวิทยากรภายในเหล่านี้จะสร้างให้เกิดองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ต่อไปได ้

 
2. ระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

 ส าหรับระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้นั้น เทศบาลต าบลบ้านกลางจะได้ก าหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา  
วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะของแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปวิธีการพัฒนา .. 
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สรุปวิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
 

ที ่ โครงการ / หลักสตูร วิธีการพัฒนา การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีด่ าเนนิการพัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

2564 
(จ านวนคน) 

2565 
(จ านวนคน) 

2566 
(จ านวนคน) 

เทศบาล
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

1 หลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ 

การฝึกอบรม / การสอนงาน/ 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning  

พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง 

5 5 5  
สถาบันพัฒนาบุคลากร/
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการหลักสูตรการร่างหนังสือ  
การเขียนหนังสือราชการ และการเขียนโครงการ 

การฝึกอบรม / การสอนงาน/ 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง 

- 30 30  
 

3 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ Microsoft office การฝึกอบรม / การสอนงาน/ 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา / 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง 

- 3 3  
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/
หน่วยงานเอกชน/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

4 โครงการปฐมนิเทศพนักงานจ้างในสังกัด 
 

การฝึกอบรม / 
การปฐมนิเทศ 

พนักงานจ้าง  
(ที่บรรจุใหม่) - - -  

 

 
5. โครงการ ... 
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สรุปวิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ / หลักสตูร วิธีการพัฒนา การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีด่ าเนนิการพัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

2564 
(จ านวนคน) 

2565 
(จ านวนคน) 

2566 
(จ านวนคน) 

เทศบาล
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน การฝึกอบรม /  
การศึกษาดูงาน 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง 

150 150 150  
 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บรายได้ การฝึกอบรม / 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง 

- 30 30  
 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่ป้องกันและบรรเทา- 
สาธารณภัยของเทศบาลต าบลบา้นกลาง 
 

การฝึกอบรม / 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา / 
การเป็นวิทยากรฯ 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง - 10 10  

 

8 โครงการพฒันาศักยภาพเจา้หนา้ที่เทศกิจเทศบาลต าบลบา้นกลาง 
 

การฝึกอบรม / 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา / 
การเป็นวิทยากรฯ 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง - 6 6  

 

9 โครงการฝึกทบทวนความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ให้แก่ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหนา้ที่เทศกิจ 
และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

การฝึกอบรม / 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา / 
การเป็นวิทยากรฯ 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง 10 20 20  

 

10 โครงการฝึกอบรม ดับเพลิงขั้นสงู ให้แก่ เจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เจ้าหนา้ที่เทศกิจ และสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

การฝึกอบรม / 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา / 
การเป็นวิทยากรฯ 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง - 10 10  

 

11 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพัสดุตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 
 

การฝึกอบรม  พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง 

- - 30  
 

 
12. โครงการอบรม ... 
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สรุปวิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ / หลักสตูร วิธีการพัฒนา การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีด่ าเนนิการพัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

2564 
(จ านวนคน) 

2565 
(จ านวนคน) 

2566 
(จ านวนคน) 

เทศบาล
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินต าบลบ้านกลาง 
 

การฝึกอบรม  
 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานศูนย์กู้
ชีพฉุกเฉิน (EMS) 

6 6 6  
 

13 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงดูเด็ก 
 

การฝึกอบรม พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง - 4 4  

 

14 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานของ
เทศบาลต าบลบา้นกลาง 

การฝึกอบรม พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง 

- 50 50  
 

15 โครงการถ่ายทอดความรู้ในองคก์ร การฝึกอบรม / การสอนงาน/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง 

80 80 80  
 

16 หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
หน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา / 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง 

20 20 20  
สถาบันพัฒนาบุคลากร/
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

 
 

17. โครงการเสริมสร้าง ... 
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สรุปวิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ / หลักสตูร วิธีการพัฒนา การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีด่ าเนนิการพัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

2564 
(จ านวนคน) 

2565 
(จ านวนคน) 

2566 
(จ านวนคน) 

เทศบาล
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

17 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของบุคลากรครูสังกัดเทศบาล 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา / 
การศึกษาดูงาน 

พนักงานครูเทศบาล  
บุคลากรทางการศึกษา 45 45 45  

 

18 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูบ้ริหาร ประเภทบริหารท้องถิ่น 
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

ปลัดเทศบาล  
รองปลัดเทศบาล 
 

- 1 1  
สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

19 หลักสูตรเกี่ยวกับสายงานผู้บริหาร ประเภทอ านวยการท้องถิ่น
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง (นักบริหารงานทั่วไป) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
นักบริหารงานทั่วไป 
 

2 2 3  
สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

 
 
 

20. หลักสูตร ... 
 



21 
 

สรุปวิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ / หลักสตูร วิธีการพัฒนา การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีด่ าเนนิการพัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

2564 
(จ านวนคน) 

2565 
(จ านวนคน) 

2566 
(จ านวนคน) 

เทศบาล
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

20 หลักสูตรเกี่ยวกับสายงานผู้บริหาร ประเภทอ านวยการท้องถิ่น
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง (นักบริหารงานการคลัง) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
นักบริหารงานการคลัง 
 

- 1 2  
สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

21 หลักสูตรเกี่ยวกับสายงานผู้บริหาร ประเภทอ านวยการท้องถิ่น
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง (นักบริหารงานช่าง) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
นักบริหารงานช่าง 
 

- 1 2  
สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

22 หลักสูตรเกี่ยวกับสายงานผู้บริหาร ประเภทอ านวยการท้องถิ่น
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
นักบริหารงานสวัสดิการ-
สังคม 

- 1 1  
สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

23. หลักสูตร ... 
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สรุปวิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ / หลักสตูร วิธีการพัฒนา การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีด่ าเนนิการพัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

2564 
(จ านวนคน) 

2565 
(จ านวนคน) 

2566 
(จ านวนคน) 

เทศบาล
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

23 หลักสูตรเกี่ยวกับสายงานผู้บริหาร ประเภทอ านวยการท้องถิ่น
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง (นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

- 1 1  
สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

24 หลักสูตรเกี่ยวกับสายงานผู้บริหาร ประเภทอ านวยการท้องถิ่น
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง (นักบริหารงานการศึกษา) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
นักบริหารงานการศึกษา - 1 1  

สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

25 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษาหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

1 - 1  
สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

26. หลักสูตร ... 
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สรุปวิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ / หลักสตูร วิธีการพัฒนา การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีด่ าเนนิการพัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

2564 
(จ านวนคน) 

2565 
(จ านวนคน) 

2566 
(จ านวนคน) 

เทศบาล
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

26 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภทวิชาการหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง (นักจัดการงานทัว่ไป) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
นักจัดการงานทัว่ไป 1 1 1  

สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

27 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภทวิชาการหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง (นักทรัพยากรบุคคล) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล - 1 -  

สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

28 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภทวิชาการหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง (นักจัดการงานทะเบียนและบัตร) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
นักจัดการงานทะเบยีนและ
บัตร 

- 1 -  
สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

29. หลักสูตร ... 
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สรุปวิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ / หลักสตูร วิธีการพัฒนา การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีด่ าเนนิการพัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

2564 
(จ านวนคน) 

2565 
(จ านวนคน) 

2566 
(จ านวนคน) 

เทศบาล
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

29 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภทวิชาการหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง (นักจัดการงานเทศกิจ) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
นักจัดการงานเทศกิจ - - 1  

สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

30 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภทวิชาการหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง (นักวิชาการคลัง) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
นักวิชาการคลัง 1 1 1  

สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

31 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภทวิชาการหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง (นักวิชาการพัสดุ) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
นักวิชาการพัสด ุ - - 1  

สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

32. หลักสูตร ... 



25 
 

สรุปวิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ / หลักสตูร วิธีการพัฒนา การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีด่ าเนนิการพัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

2564 
(จ านวนคน) 

2565 
(จ านวนคน) 

2566 
(จ านวนคน) 

เทศบาล
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

32 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภทวิชาการหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง (นักวิชาการจัดเก็บรายได้) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ - 1 -  

สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

33 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภทวิชาการหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง (วิศวกรโยธา) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
วิศวกรโยธา - 1 -  

สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

34 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภทวิชาการหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง (พยาบาลวิชาชีพ) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ - - 1  

สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

35. หลักสูตร ... 
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สรุปวิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ / หลักสตูร วิธีการพัฒนา การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีด่ าเนนิการพัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

2564 
(จ านวนคน) 

2565 
(จ านวนคน) 

2566 
(จ านวนคน) 

เทศบาล
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

35 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภทวิชาการหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง (นักวิชาการสาธารณสุข) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข - 1 -  

สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

36 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภทวิชาการหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
นักวิชาการส่ิงแวดล้อม - - 1  

สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

37 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภทวิชาการหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง (นิติกร) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
นิติกร - - 1  

สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

38. หลักสูตร ... 
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สรุปวิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ / หลักสตูร วิธีการพัฒนา การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีด่ าเนนิการพัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

2564 
(จ านวนคน) 

2565 
(จ านวนคน) 

2566 
(จ านวนคน) 

เทศบาล
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

38 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภทวิชาการหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบาย- 
และแผน 

- 1 -  
สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

39 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภทวิชาการหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง (นักประชาสัมพันธ)์ 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
นักประชาสัมพันธ ์ - - 1  

สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

40 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภทวิชาการหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง (นักวิชาการศึกษา) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา - - 1  

สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

41. หลักสูตร ... 
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สรุปวิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ / หลักสตูร วิธีการพัฒนา การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีด่ าเนนิการพัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

2564 
(จ านวนคน) 

2565 
(จ านวนคน) 

2566 
(จ านวนคน) 

เทศบาล
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

41 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภทวิชาการหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง (นักสันทนาการ) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
นักสันทนาการ - - 1  

สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

42 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภทวิชาการหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง (นักพัฒนาชุมชน) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
นักพัฒนาชุมชน - 1 -  

สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

43 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภทวิชาการหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง (นักวิชาการตรวจสอบภายใน)  

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน - - 1  

สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

45. หลักสูตร...  



29 
 

สรุปวิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ / หลักสตูร วิธีการพัฒนา การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีด่ าเนนิการพัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

2564 
(จ านวนคน) 

2565 
(จ านวนคน) 

2566 
(จ านวนคน) 

เทศบาล
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

44 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภททั่วไปหรือหลักสูตร
อื่นที่เก่ียวข้อง (เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
เจ้าพนักงานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

- - 1  
สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/ 
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

45 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภททั่วไปหรือหลักสูตร
อื่นที่เก่ียวข้อง (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 

- 1 -  
สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/ 
หน่วยงานราชการ/
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

46 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภททั่วไปหรือหลักสูตร
อื่นที่เก่ียวข้อง (เจ้าพนักงานพัสดุ) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสด ุ - - 1  

สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

 
47. หลักสูตร ... 



30 
 

สรุปวิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ / หลักสตูร วิธีการพัฒนา การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีด่ าเนนิการพัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

2564 
(จ านวนคน) 

2565 
(จ านวนคน) 

2566 
(จ านวนคน) 

เทศบาล
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

47 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภททั่วไปหรือหลักสูตร
อื่นที่เก่ียวข้อง (เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได ้ - 1 -  

สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/ 
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

48 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภททั่วไปหรือหลักสูตร
อื่นที่เก่ียวข้อง (นายชา่งโยธา) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
นายช่างโยธา - 1 1  

สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/ 
หน่วยงานราชการ/
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

49 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภททั่วไปหรือหลักสูตร
อื่นที่เก่ียวข้อง (เจ้าพนักงานธุรการ) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ - 1 1  

สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

 
50. หลักสูตร ... 



31 
 

สรุปวิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ / หลักสตูร วิธีการพัฒนา การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีด่ าเนนิการพัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

2564 
(จ านวนคน) 

2565 
(จ านวนคน) 

2566 
(จ านวนคน) 

เทศบาล
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

50 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภททั่วไปหรือหลักสูตร
อื่นที่เก่ียวข้อง (เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน) 
 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน - 1 1  

สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/ 
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

51 หลักสูตรความรู้เรื่องการจัดการความรู้ การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง 

3 3 3  
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

52 หลักสูตรความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง 

3 3 3  
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

 
53. หลักสูตร ... 



32 
 

สรุปวิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ / หลักสตูร วิธีการพัฒนา การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีด่ าเนนิการพัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

2564 
(จ านวนคน) 

2565 
(จ านวนคน) 

2566 
(จ านวนคน) 

เทศบาล
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

53 หลักสูตรความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง 

3 3 3  
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

54 หลักสูตรทักษะเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษ การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง 

- 3 3  
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

55 หลักสูตรทักษะเก่ียวกับการประสานงาน การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  
 

- 3 3  
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

 
56. หลักสูตร ... 
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สรุปวิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ / หลักสตูร วิธีการพัฒนา การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีด่ าเนนิการพัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

2564 
(จ านวนคน) 

2565 
(จ านวนคน) 

2566 
(จ านวนคน) 

เทศบาล
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

56 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบราชการไทยใน
ระบบไทยแลนด์ 4.0 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง 

- 2 2  
สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

57 หลักสูตรความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง 

- 2 2  
สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

58 หลักสูตรทักษะการบริหารข้อมูล การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง 

- 2 2 
 สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 

สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

59. หลักสูตร ... 
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สรุปวิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ / หลักสตูร วิธีการพัฒนา การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีด่ าเนนิการพัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

2564 
(จ านวนคน) 

2565 
(จ านวนคน) 

2566 
(จ านวนคน) 

เทศบาล
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

59 โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม การฝึกอบรม พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง 

80 80 80  
 

60 หลักสูตรธรรมาภิบาลในการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง 

- 5 5  
สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

61 หลักสูตรด้านการด าเนินการทางวินัยและละเมิดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง 

5 5 5  
สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

 
 
 
 

62. หลักสูตร ... 
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สรุปวิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ / หลักสตูร วิธีการพัฒนา การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีด่ าเนนิการพัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

2564 
(จ านวนคน) 

2565 
(จ านวนคน) 

2566 
(จ านวนคน) 

เทศบาล
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

62 หลักสูตรการพัฒนาทักษะดา้นดจิิทัล การฝึกอบรม /  
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง / 
e –learning 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง 

10 10 10  
สถาบันพัฒนาบุคลากร/ 
สถาบันการศึกษาตาม
โครงการความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริมฯ/
หน่วยงานราชการ/ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมส่งเสริมฯ หรือ
หน่วยงานอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 ...  
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ส่วนที่ 5 
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ 

ที่มาของงบประมาณ 
2564 2565 2566 

1 หลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ 

5,000 10,000 10,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการร่าง
หนังสือ การเขียนหนังสือราชการ และการเขียน
โครงการ 

- 50,000 50,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

3 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ Microsoft office - 5,000 5,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

4 โครงการปฐมนิเทศพนักงานจ้างในสังกัด 10,000 10,000 10,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน 10,000 300,000 300,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บรายได้ - 50,000 50,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

7 โครงการพฒันาศักยภาพเจา้หนา้ที่ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลบา้นกลาง 

- 50,000 50,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่เทศกิจ
เทศบาลต าบลบา้นกลาง 

- 30,000 30,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

9 โครงการฝึกทบทวนความรู้เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ให้แก่ เจ้าหน้าทีป่้องกันและ
บรรเทาสารธารณภัย เจ้าหน้าทีเ่ทศกิจ และ
สมาชิกอาสาสมคัรป้องกันภยัฝา่ยพลเรือน (อปพร.) 

10,000 50,000 50,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

10 โครงการฝึกอบรม ดับเพลิงขั้นสงู ให้แก่ 
เจ้าหน้าทีป่้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เจ้าหน้าที่เทศกิจ และสมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

- 50,000 50,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

11 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพัสดุตาม 
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 

- - 10,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ต าบลบ้านกลาง 

5,000 50,000 50,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

13 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงดูเด็ก - 50,000 50,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

14 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายใน
หน่วยงานของเทศบาลต าบลบา้นกลาง 

- 30,000 30,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

15 โครงการถ่ายทอดความรู้ในองคก์ร 5,000 22,000 22,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

16 หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

50,000 50,000 50,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

 
17.หลักสูตร ... 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ 

ที่มาของงบประมาณ 
2564 2565 2566 

17 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มทักษะ 
การจัดการเรียนรู้ของบุคลากรครูสังกัดเทศบาล 

150,000 150,000 150,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

18 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูบ้ริหาร ประเภท
บริหารท้องถิ่น หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

- 35,000 35,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

19 หลักสูตรเกี่ยวกับสายงานผู้บริหาร ประเภท
อ านวยการท้องถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

60,000 60,000 120,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

20 หลักสูตรเกี่ยวกับสายงานผู้บริหาร ประเภท
อ านวยการท้องถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

- 30,000 60,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

21 หลักสูตรเกี่ยวกับสายงานผู้บริหาร ประเภท
อ านวยการท้องถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(นักบริหารงานชา่ง) 

- 30,000 60,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

22 หลักสูตรเกี่ยวกับสายงานผู้บริหาร ประเภท
อ านวยการท้องถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 

- 30,000 30,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

23 หลักสูตรเกี่ยวกับสายงานผู้บริหาร ประเภท
อ านวยการท้องถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

- 30,000 30,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

24 หลักสูตรเกี่ยวกับสายงานผู้บริหาร ประเภท
อ านวยการท้องถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(นักบริหารงานการศึกษา) 

- 30,000 30,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

25 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

35,000 - 35,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

26 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภท
วิชาการหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 (นักจัดการงานทั่วไป) 

30,000 30,000 30,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

27 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภท
วิชาการหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 (นักทรัพยากรบุคคล) 

- 30,000 - เทศบัญญัติงบประมาณ 

28 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภท
วิชาการหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 (นักจัดการงานทะเบียนและบตัร) 

- 30,000 - เทศบัญญัติงบประมาณ 

29 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภท
วิชาการหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(นักจัดการงานเทศกิจ) 

- - 30,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

 
30. หลักสูตร ... 



38 
 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ 

ที่มาของงบประมาณ 
2564 2565 2566 

30 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภท
วิชาการหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
(นักวิชาการคลัง) 

30,000 30,000 30,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

31 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภท
วิชาการหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
(นักวิชาการพัสดุ) 

- - 30,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

32 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภท
วิชาการหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
(นักวิชาการจัดเก็บรายได้) 

- 30,000 - เทศบัญญัติงบประมาณ 

33 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภท
วิชาการหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
(วิศวกรโยธา) 

- 30,000 - เทศบัญญัติงบประมาณ 

34 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภท
วิชาการหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
(พยาบาลวชิาชีพ) 

- - 30,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

35 
หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภท
วิชาการหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
(นักวิชาการสาธารณสุข) 

- 30,000 - เทศบัญญัติงบประมาณ 

36 
หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภท
วิชาการหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
(นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) 

- - 30,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

37 
หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภท
วิชาการหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง (นิติกร) 

- - 30,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

38 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภท
วิชาการหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

- 30,000 - เทศบัญญัติงบประมาณ 

39 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภท
วิชาการหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
(นักประชาสัมพันธ์) 

- - 30,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

40 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภท
วิชาการหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
(นักวิชาการศึกษา) 

- - 30,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

41 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภท
วิชาการหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
(นักสันทนาการ) 

- - 30,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

 
 

42. หลักสูตร ... 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ 

ที่มาของงบประมาณ 
2564 2565 2566 

42 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภท
วิชาการหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
(นักพัฒนาชุมชน) 

- 30,000 - เทศบัญญัติงบประมาณ 

43 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภท
วิชาการหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน)  

- - 30,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

44 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภททั่วไป
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
(เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

- - 20,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

45 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภททั่วไป
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 

- 20,000 - เทศบัญญัติงบประมาณ 

46 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภททั่วไป
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง (เจ้าพนักงานพสัดุ) 

- - 20,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

47 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภททั่วไป
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
(เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) 

- 20,000 - เทศบัญญัติงบประมาณ 

48 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภททั่วไป
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง (นายช่างโยธา) 

- 20,000 20,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

49 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภททั่วไป
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
(เจ้าพนักงานธุรการ) 

- 20,000 20,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

50 หลักสูตรเก่ียวกับสายงานผูป้ฏิบตัิ ประเภททั่วไป
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
(เจ้าพนักงานพฒันาชุมชน) 

- 20,000 20,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

51 หลักสูตรความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 30,000 30,000 30,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

52 หลักสูตรความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 30,000 30,000 30,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

53 หลักสูตรความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 30,000 30,000 30,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

54 หลักสูตรทักษะเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษ - 20,000 20,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

55 หลักสูตรทักษะเก่ียวกับการประสานงาน - 30,000 30,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

56 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ
ราชการไทยในระบบไทยแลนด์ 4.0 

- 50,000 50,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

 
57. หลักสูตร ... 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ 

ที่มาของงบประมาณ 
2564 2565 2566 

57 หลักสูตรความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง - 50,000 50,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

58 หลักสูตรทักษะการบริหารข้อมูล - 50,000 50,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

59 โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 5,000 50,000 50,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

60 หลักสูตรธรรมาภิบาลในการบรหิารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น 

- 15,000 15,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

61 หลักสูตรด้านการด าเนินการทางวินัยและละเมิด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5,000 5,000 5,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

62 หลักสูตรการพัฒนาทักษะดา้นดจิิทัล 20,000 20,000 20,000 เทศบัญญัติงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ส่วนที่ 6 ... 
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ส่วนที่ 6 
การติดตามและประเมินผล 

 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

  เทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัด เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา ตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง โดยได้ด าเนินการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านกลาง ประกอบด้วย 
   (1) ปลัดเทศบาล      เป็นประธาน 
   (2) รองปลัดเทศบาล    เป็นกรรมการ 
   (3) ผู้อ านวยการกองช่าง    เป็นกรรมการ 
   (4) ผู้อ านวยการกองคลัง    เป็นกรรมการ 
   (5) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ 
   (6) ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  เป็นกรรมการ 
   (7) ผู้อ านวยการกองการศึกษา   เป็นกรรมการ 
   (8) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เป็นกรรมการ 
   (9) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   (10) หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   (11) นักทรัพยากรบุคคล     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  วิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
   (1) การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ในรอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  
   (2) การติดตามความก้าวหน้าในการน าความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
   (3) รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 
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ภาคผนวก 
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หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

เป็นการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรี
ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ส าหรับองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัลระยะเริ่มแรก (Early) 
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รายละเอียดมีดังนี้ 

1. ทักษะด้านดิจิทัลของผู้บริหารส่วนราชการ 
  เป็น “ผู้กระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ดิจิทัล” โดยการทบวนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมถึงผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ท างานและแนวทางการให้บริการ (Work/Service Process) ปรับปรุงเทคโนโลยีและเตรียมการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เพ่ือการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้การยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและการให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ด้วยกันเองและระหว่างภาครัฐ กับประชาชน และส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
รวมทั้งเป็นผู้ใช้ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจก าหนดนโยบายหรือทิศทางองค์กรด้วย 

2. ทักษะด้านดิจิทัลของ ผู้อ านวยการกอง 
เป็น “ผู้ปรับเปลี่ยนกระบวนงานด้านดิจิทัล” ในกระบวนการท างานหรือการให้บริการ 

สามารถน านโยบายและทิศทางจากผู้บริหาร มาก าหนดเป็นแนวทางและแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน
ทบทวนและพัฒนากระบวนการ วิธีการท างานหรือการบริการให้สามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลและการ
ให้บริการระหว่าหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 

3. ทักษะด้านดิจิทัลของ ผู้ท างานด้านนโยบายและงานวิชาการ 
  เป็น “ผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลที่ทันสมัย” ที่สามารถวิเคราะห์และใช้ข้อมูลรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการน าเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย การก าหนดแผนงาน โครงการ ข้อเสนอทางวิชาการที่สอดคล้ องกับ
ทิศทางและยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้งมีความเข้าใจระบบข้อมูล สามารถจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่
สามารถน ามาแลกเปลี่ยนหรือเรียกใช้ได้อย่างสะดวก 

4. ทักษะด้านดิจิทัลของ ผู้ท างานด้านบริการ 
  เป็น “ผู้ให้บริการดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ ให้ความ
ช่วยเหลือ หรืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน หรือผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ทั้งที่เป็น
บริการหลักของหน่วยงาน และการบริการของหน่วยงานอ่ืนที่มีการเชื่อมโยงข้ามหน่วยงาน รวมทั้งสามารถให้
ข้อคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการบริการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 

5. ทักษะด้านดิจิทัลของ ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี 
  เป็น “ผู้ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน” ที่สามารถบริหารโครงการหรือเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในองค์กร (Back Office) และการจัดบริการ
ของรัฐ (Service) เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน การบริหารจัดการ และรูปแบบการให้บริการ 
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล การท างานและการให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน
เองและระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน ตลอดจนสามารถดูแลบ า รุงรักษาระบบให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 
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6. ทักษะด้านดิจิทัลของ ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 

  เป็น “ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ” ที่ตระหนักรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม 





รายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – 2566 ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.30 น. 

ณ ห้องประชุมฝ้ายค า เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

................................................................. 
 
ผู้มาประชุม 
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 8. น.ส.จิรประภา  มณีขัติย์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 9. น.ส.เกลียวทิพย์  แกล้วกล้า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  - ไม่มี – 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. น.ส.ชุติมันต์  อภัยรุณ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
 

เริ่มประชุม   เวลา  15.3๐ น 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายอภิชาติ เทพชา       ตามที่แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 
(ประธานฯ) 2563 ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะครบก าหนดใช้บังคับ

ในวันที ่ 30 กันยายน 2563 โดยจะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง จึงก าหนดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปีฯ ของเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง  

 
ขอให้ ... 
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ขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็น
ในการพัฒนา โดยให้วิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรในสังกัด
เทศบาลต าบลบ้านกลางต าแหน่งต่างๆ ตามแผนอัตราก าลังของเทศบาล 
ตลอดจนความจ าเป็นในด้านในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง เพื่อให้การปฏิบัติในหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ที่ประชุม    - รับทราบ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  เพื่อพิจารณา  
     การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  

นางรณิดา เกตุเต็ม   การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
(กรรมการและเลขานุการ)  2566 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง 

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2545 ได้ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
โดยต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. 
ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา 3 ปี 
ตามรอบของแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล นั้น ซึ่งตามประกาศ
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้ก าหนดรูปแบบของแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ 

   ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล 
   ส่วนที่ 2 เป้าหมายการพัฒนา 
   ส่วนที่ 3 หลักสูตรการพัฒนา 
   ส่วนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
   ส่วนที่ 5 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
   ส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผล 

ทั้งนี้ ให้ทางผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงน าเสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ในส่วนของหลักสูตรการพัฒนา,วิธีการ
พัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา,งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
และการติดตามและประเมิน ตามระเบียบวาระต่อไป   

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

น.ส.เกลียวทิพย์ แกล้วกล้า  ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  
(ผู้ช่วยเลขานุการ) พ.ศ. 2564 – 2566 ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ในส่วนที่ 3 หลักสูตรการพัฒนา 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง ประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2545 ได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนา ส าหรับพนักงานเทศบาล 

แต่ละต าแหน่ง ... 
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แต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลาย
หลักสูตร ดังนี้ 

     1.หลักสูตรความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการ 
     2.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
     3.หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
     4.หลักสูตรด้านการบริหาร 
     5.หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

  เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้
ครอบคลุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคนในสังกัด 
ตามแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ในการก าหนดลักสูตรการพัฒนา 
จึงได้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ความรู้  ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นตามบัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 
26 ธันวาคม 2557 ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับเทศบัญญัติฯ ของเทศบาล-
ต าบลบ้านกลาง และแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลบ้านกลาง (พ.ศ. 2561 - 
2565) ทั้งนี้ ทางฝ่ายเลขานุการ ได้สรุปหลักสูตรการพัฒนา ในแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้จ านวน 32 รายการ ดังนี้ 

 

  หลักสูตร โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร 

1. หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

(1) หลักสูตรการเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติราชการ 
(2) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการร่างหนังสือ การเขียนหนังสือ
ราชการ และการเขียนโครงการ 

(3) หลักสูตรคอมพิวเตอร์ Microsoft office 

(4)โครงการปฐมนิเทศพนักงานจ้างในสังกัด 

2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 

(1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน 

(2) โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บรายได้ 

(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที่ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

(4) โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 
2. หลักสูตรการ ... 
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หลักสูตร โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร 

2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่รับผิดชอบ (ต่อ) 
 

(5) โครงการฝึกทบทวนความรู้เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย เจ้าหน้าที่เทศกิจ และสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
(6) โครงการฝึกอบรม ดับเพลิงขั้นสูง ให้แก่ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เจ้าหน้าที่เทศกิจ และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

(7) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพัสดุตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 

(8) โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินต าบลบ้านกลาง 

(9) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงดูเด็ก 

(10) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานของเทศบาลต าบล
บ้านกลาง 

(11) โครงการถ่ายทอดความรู้ในองค์กร 

(12) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานแต่ละต าแหน่ง 

(1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนรู้ของบุคลากร
ครูสังกัดเทศบาล 
(2) หลักสูตรเกี่ยวกับสายงานผู้บริหาร ประเภทบริหารท้องถิ่นหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(3) หลักสูตรเกี่ยวกับสายงานผู้บริหาร ประเภทอ านวยการท้องถิ่นหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(4) หลักสูตรเกี่ยวกับสายงานผู้ปฏิบัติ ประเภทวิชาการหรอืหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
(5) หลักสูตรเกี่ยวกับสายงานผู้ปฏิบัติ ประเภททั่วไปหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

(6) หลักสูตรความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 

(7) หลักสูตรความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 

(8) หลักสูตรความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 

(9) หลักสูตรทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ 

(10) หลักสูตรทักษะเกี่ยวกับการประสานงาน 

 
4. หลักสูตรด้าน ... 



  

-5- 

หลักสูตร โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร 

4. หลักสูตรด้านการบริหาร 
 

(1) หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบราชการไทยในระบบไทย
แลนด์ 4.0 

(2) หลักสูตรความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 

(3) หลักสูตรทักษะการบริหารข้อมูล 

5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

(1) โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(2) หลักสูตรธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

(3) หลักสูตรด้านการด าเนินการทางวินัยและละเมิดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   ซึ่งรายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น ทางงานการ-
เจ้าหน้าที่  ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล ได้น าข้อมูลที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลบ้านกลาง (พ.ศ. 2561 - 2565) และจาก
การด า เนินการส ารวจความต้องการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง มาก าหนดไว้
เพ่ือให้คณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมพิจารณาการเกี่ยวกับการก าหนดหลักสูตร
ดังกล่าวว่าเหมาะสมหรือไม่  

ที่ประชุม  - รับทราบ – 

นางรณิดา เกตุเต็ม  ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ ว 70 
(กรรมการและเลขานุการ) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการโดยมี
สาระส าคัญที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
คือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง นอกจากจะพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ที่ นร. 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือส ารวจ
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital 
Government Skill Self-Assessment) ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 
26 กันยายน 2560 

เพ่ือให้เป็นไป ... 
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  เพ่ีอให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังกล่าว เห็นควรก าหนดการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล บรรจุลงในแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ด้วย 

ที่ประชุม  - รับทราบ - 

นายอภิชาติ เทพชา  ขอให้คณะกรรมการทุกท่าน ได้ร่วมกันพิจารณาหลักสูตรตามท่ีทาง 
(ประธานฯ) ฝ่ายเลขานุการได้ชี้แจง ว่า เห็นชอบหรือไม่ หรือเห็นควรเพ่ิมหรือตัดลด

หลักสูตรใดหรือไม ่

ที่ประชุม  - รับทราบ – 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบหลักสูตรการพัฒนาทั้งจ านวน 32 รายการ พร้อมทั้ง
เห็นชอบให้น าหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง  

น.ส.เกลียวทิพย์ แกล้วกล้า  ส าหรับในส่วนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา   
(ผู้ช่วยเลขานุการ) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง  ประกาศ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2545 ก าหนดวิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยให้เทศบาลด าเนินการเอง 
หรือ อาจมอบหมายส านักงาน ก.ท.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ หรือ
ด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก.ท.จ. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน โดยวิธีการ
พัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม และ
ระยะเวลาด าเนินการพัฒนานั้นต้องก าหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
รับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 

  ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง ตามแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงได้
ก าหนดวิธีการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ไว้ดังนี้ 

    1. การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) 
2. การฝึกขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)  
3. การสอนงาน (Coaching)  
4. การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring)  
5. การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting)  
6. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)/การให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืน 
7. การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar)  
8. การดูงานนอกสถานที ่(Site Visit)  
9. การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart)  

10. การมอบ ... 
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10. การมอบหมายงาน (Job Assignment)  
11. การติดตามหัวหน้า (Work Shadow)  
12. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
13. การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน (In-House Instructor) 

ทั้งนี้ หลักสูตรการพัฒนาตามมติคณะกรรมการดังกล่าวที่จะน าไป
บรรจุในแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลฯ ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง สามารถเลือก
วิธีการพัฒนา โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือวิธีควบคู่กันไป แล้วแต่ความเหมาะสม 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 

นายอภิชาติ เทพชา  ขอให้คณะกรรมการทุกท่าน ได้ร่วมกันพิจารณาวิธีการพัฒนาและ 
(ประธานฯ) ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาตามที่ทางฝ่ายเลขานุการได้ชี้แจง ว่าเห็นชอบหรือ

มีรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือไม่  

ที่ประชุม  -รับทราบ- 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ วิธีการพัฒนาตามที่ก าหนดทั้ง 13 วิธี ทั้งนี้ให้แต่ละหลักสูตร
เลือกวิธีการพัฒนาใช้หลักความเหมาะสม โดยให้ค านึงถึงการงบประมาณของ
เทศบาลเป็นส าคัญ และมีมติให้น าวิธีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (e-learning) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือของหน่วยงานอื่น มาด าเนินการพัฒนาแต่ละหลักสูตรด้วย 

น.ส.เกลียวทิพย์ แกล้วกล้า  ส าหรับในส่วนที่ 5 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา ส าหรับหลักสูตร  
(ผู้ช่วยเลขานุการ) การพัฒนาที่ได้น ามาจากในแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

(พ.ศ. 2561 – 2565) ทางฝ่ายเลขานุการได้น าข้อมูลงบประมาณในการ
ด าเนินการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
และส าหรับหลักสูตรที่ได้มาจากการด าเนินการส ารวจความต้องการฝึกอบรม
นั้น บางหลักสูตรที่สามารถก าหนดวิธีการพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self Learning) หรือ e-learning ได้ทางฝ่ายเลขานุการจะไม่ระบุข้อมูล
เกี่ยวกับงบประมาณในการด าเนินการดังกล่าว และส าหรับบางหลักสูตรที่ต้อง
ส่งเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอ่ืนนั้น ก็ให้ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตร 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 
 
นายอภิชาติ เทพชา  มีคณะกรรมการท่านใดมีความเห็นอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม่ ทั้งนี้ขอมติที่ประชุม 
(ประธานฯ) เกี่ยวกับการก าหนดงบประมาณในการด าเนินการพัฒนาดังกล่าว 

ที่ประชุม  -รับทราบ-   

มติที่ประชุม ... 
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มติที่ประชุม  -เห็นชอบ ตามที่ทางฝ่ายเลขานุการได้ชี้แจง 

น.ส.เกลียวทิพย์ แกล้วกล้า  ส าหรับในส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผล ตามประกาศคณะกรรมการ 
(ผู้ช่วยเลขานุการ) พนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ได้ก าหนดให้มีการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนา โดยต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของ
การพัฒนา ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของ
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทางฝ่ายเลขานุการจึง
ขอเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน-
เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
ประกอบด้วย 

    1. ปลัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง   เป็นประธาน 
    2. รองปลัดเทศบาลเทศบาลต าบลบ้านกลาง เป็นกรรมการ 
    3. ผู้อ านวยการกองคลัง    เป็นกรรมการ 
    4. ผู้อ านวยการกองช่าง    เป็นกรรมการ 
    5. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นกรรมการ 
    6. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  เป็นกรรมการ 
    7. ผู้อ านวยการกองการศึกษา   เป็นกรรมการ 
    8. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เป็นกรรมการ 
    9. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
    10. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    11. นักทรัพยากรบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยท าหน้าที่ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน โดยรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ติดตามความก้าวหน้าในการน าความรู้ 
ทักษะ ไปใช้ในการปฏิบัติงานและรายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ที่ประชุม  -รับทราบ-   

นายอภิชาติ เทพชา  มีคณะกรรมการท่านใดมีความเห็นอื่นเพ่ิมเติมหรือไม่ ทั้งนี้ขอมติที่ 
(ประธานฯ) ประชุมเกี่ยวกับการจัดให้มีการติดตามและประเมินผลในรูปแบบคณะ

กรรมการฯ ดังกล่าว 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ-   
 
 




