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  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ได้กําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นั้น ต้องพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน  ได้แก่  

(๑)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป

เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น  

(๒)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง  

(๓)  ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 

เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น  

(๔)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน

ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทํางาน การส่ือสารและส่ือ

ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น  

(๕)  ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการ

ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลท่า

ศาลา  ตอบสนองนโยบายของผู้บริหาร และสามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชน ได้อย่างถูกต้อง 

ชัดเจน และ  เทศบาลตําบลท่าศาลาจึงได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี ๒๕๕๕ – 2557  ข้ึน เพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการ

พัฒนาเพ่ือเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลตําบลท่าศาลาในการ

ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 
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๑.  เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของ

บุคลากร เทศบาลตําบลท่าศาลาในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  

๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการจัดการพัฒนา และฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาล

ตําบลท่าศาลา  

 ๓.  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรของ

เทศบาลตําบลท่าศาลา 

 

 

 

 

 

 
 

3.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  

  บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลท่าศาลา อันประกอบด้วย พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมใน

การปฏิบัติงานทุกคน 
  
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

  บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลท่าศาลาทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูน

ความรู้  ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

 

 

 

 

 

2. วัตถุประสงค์  

3. เป้าหมาย  
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๔.๑ การเตรียมการและการวางแผน   

  ๑)  แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  

  ๒) พิจารณาเหตุผลและความจําเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่า

ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สําเร็จอย่างมี

ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้  

  ๓)  กําหนดประเภทของความจําเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้าน

ความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

๔.๒ การดําเนินการพัฒนา  

  ๑) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจําเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควร

นําข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากําหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจําเป็นต้องได้รับการ

พัฒนา ได้แก่  การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดย

สามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้  การ

สับเปล่ียนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น  

  ๒) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทําเป็นโครงการเพ่ือดําเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบ

กับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดําเนินการ 

๔.๓ การติดตามและประเมินผล  

  ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการ

พัฒนาเมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ข้ันตอนการดําเนินงาน  
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           แผนภาพแสดงข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 

 

เร่ิมต้น 

1. การเตรียมการและการวางแผน 

 1.1 แต่งตั้งคณะทํางาน 

 1.2 พิจารณาเหตุผลและความจําเป็น 

 1.3 กําหนดประเภทของความจําเป็น 

3. การติดตามและประเมินผล 

     จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงความสําเรจ็ 

ความรู้ ความสามารถและผลการปฏิบตัิงาน  

  

สิ้นสุด 

เร่ิมต้น 

1. การเตรียมการและการวางแผน 

 1.1 แต่งตั้งคณะทํางาน 

 1.2 พิจารณาเหตุผลและความจําเป็น 

 1.3 กําหนดประเภทของความจําเป็น 

เร่ิมต้น 

1. การเตรียมการและการวางแผน 

 1.1 แต่งตั้งคณะทํางาน 

 1.2 พิจารณาเหตุผลและความจําเป็น 

 1.3 กําหนดประเภทของความจําเป็น 

เร่ิมต้น 

1. การเตรียมการและการวางแผน 

 1.1 แต่งตั้งคณะทํางาน 

 1.2 พิจารณาเหตุผลและความจําเป็น 

 1.3 กําหนดประเภทของความจําเป็น 

เร่ิมต้น 

1. การเตรียมการและการวางแผน 

 1.1 แต่งตั้งคณะทํางาน 

 1.2 พิจารณาเหตุผลและความจําเป็น 

 1.3 กําหนดประเภทของความจําเป็น 

เร่ิมต้น 

1. การเตรียมการและการวางแผน 

 1.1 แต่งตั้งคณะทํางาน 

 1.2 พิจารณาเหตุผลและความจําเป็น 

 1.3 กําหนดประเภทของความจําเป็น 

เร่ิมต้น 

1. การเตรียมการและการวางแผน 

 1.1 แต่งตั้งคณะทํางาน 

 1.2 พิจารณาเหตุผลและความจําเป็น 

 1.3 กําหนดประเภทของความจําเป็น 

เร่ิมต้น 

2. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ 

     การดําเนินการโดยอาจดําเนินการเอง หรือร่วมกันหน่วยราชการอื่น หรือ

ว่าจ้างเอกชนดําเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น  

 - การปฐมนิเทศ 

 - การสอนงาน การให้คําปรึกษา 

 - การสับเปล่ียนหน้าที่ความรบัผิดชอบ 

 - การฝกึอบรม 

 - การดูงาน 

 - การประชุมเชิงปฏิบตัิการ/สัมมนา      

       ฯลฯ 

1. การเตรียมการและการวางแผน 

 1.1 แต่งตั้งคณะทํางาน 

 1.2 พิจารณาเหตุผลและความจําเป็น 

 1.3 กําหนดประเภทของความจําเป็น 

เร่ิมต้น 
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5.๑ หลักสูตรการพัฒนา  

  เทศบาลตําบลท่าศาลา กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรในแต่ละตําแหน่ง

ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้  

  ๑)  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  

  ๒)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  

  ๓)  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง  

  ๔)  หลักสูตรด้านการบริหาร  

  ๕)  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

5.๒ วิธีการพัฒนา  

  เทศบาลตําบลท่าศาลา จะดําเนินการเอง เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสอน

งานโดยผู้บังคับบัญชา การสับเปล่ียนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน เป็นต้น 

นอกจากนี้ เทศบาลตําบลท่าศาลาจะดําเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่นและดําเนินการร่วมกับเอกชน เช่น  ส่ง

บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนเป็นผู้ดําเนินการหรือ

เทศบาลตําบลท่าศาลาเป็นผู้ดําเนินการและเชิญหน่วยงานอื่นเข้าร่วม เช่น การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือ

วิทยากรกระบวนการ ซ่ึงสามารถสรุปวิธีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ดังนี้ คือ  

  ๑)  การปฐมนิเทศ  

  ๒)  การสอนงาน การให้คําปรึกษา  

  ๓)  การมอบหมายงาน/การสับเปล่ียนหน้าที่ความรับผิดชอบ  

  ๔)  การฝึกอบรม 

  5)  การดูงาน  

  6)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

 

 

 

5. หลักสตูรและวิธีการพัฒนา 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลท่าศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ประจําปงีบประมาณ 2558 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หน่วยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

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.หลักสูตรความรูพ้ื้นฐานการ

ปฏิบัติราชการ 

1. การปฐมนิเทศ 

2. การสอนงาน 

3. การฝึกอบรม 

4. การประชุม 

เทศบาลดําเนินการ 

ก.ท.จ. 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  

 

           ตําแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ

งานที่รับผิดชอบ 

1. การฝึกอบรม 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. การศึกษาดูงาน 

 

เทศบาลดําเนินการ 

ก.ท.จ. 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   

 

          ตําแหน่งสายงานบริหาร 

 ตําแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 

3. หลักสูตรความรู้และทักษะ

เฉพาะ 

1. การฝึกอบรม 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. การศึกษาดูงาน 

 

เทศบาลดําเนินการ 

ก.ท.จ. 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตําแหน่งสายงานบริหาร 

 ตําแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 

 

4.หลักสูตรดา้นการบริหาร 1. การฝึกอบรม 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. การศึกษาดูงาน 

 

เทศบาลดําเนินการ 

ก.ท.จ. 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตําแหน่งสายงานบริหาร 

 

 

 

5. หลักสูตรดา้นคณุธรรม 

จริยธรรม 
1. การฝึกอบรม 

 

เทศบาลดําเนินการ 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตําแหน่งสายงานบริหาร 

 ตําแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 

 

 

 



๗ 
 

 

 

 

ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลท่าศาลา  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

ประจําปงีบประมาณ 2558 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หน่วยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

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 

6. การฝึกอบรมสร้าง

ประสทิธิภาพ 

1. การฝึกอบรม 

2. การศึกษาดูงาน 

 

 

เทศบาลดําเนินการ 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  

 

           ตําแหน่งสายงานบริหาร 

 ตําแหน่งสายงานผู้

ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 

7. การฝึกอบรมพัฒนาองค์

ความรู้ในการปฏิบตัิงาน 

1. การฝึกอบรม 

2. การศึกษาดูงาน 

 

 

เทศบาลดําเนินการ 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตําแหน่งสายงานบริหาร 

 ตําแหน่งสายงานผู้

ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 

ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลท่าศาลา  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวัดเชียงใหม่ 

ประจําปงีบประมาณ 2559 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หน่วยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

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.หลักสูตรความรูพ้ื้นฐานการ

ปฏิบัติราชการ 

1. การปฐมนิเทศ 

2. การสอนงาน 

3. การฝึกอบรม 

4. การประชุม 

เทศบาลดําเนินการ 

ก.ท.จ. 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  

 

           ตําแหน่งสายงานผู้

ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ

งานที่รับผิดชอบ 

1. การฝึกอบรม 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. การศึกษาดูงาน 

 

เทศบาลดําเนินการ 

ก.ท.จ. 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   

 

          ตําแหน่งสายงานบริหาร 

 ตําแหน่งสายงานผู้

ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 

3. หลักสูตรความรู้และทักษะ

เฉพาะ 
1. การฝึกอบรม 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. การศึกษาดูงาน 

 

เทศบาลดําเนินการ 

ก.ท.จ. 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตําแหน่งสายงานบริหาร 

 ตําแหน่งสายงานผู้

ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 

 

4.หลักสูตรดา้นการบริหาร 1. การฝึกอบรม 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. การศึกษาดูงาน 

 

เทศบาลดําเนินการ 

ก.ท.จ. 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตําแหน่งสายงานบริหาร 

 

 

 

5. หลักสูตรดา้นคณุธรรม 

จริยธรรม 1. การฝึกอบรม 

 

เทศบาลดําเนินการ 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตําแหน่งสายงานบริหาร 

 ตําแหน่งสายงานผู้

ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 

 

 



๙ 
 

 

ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลท่าศาลา  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวัดเชียงใหม่ 

ประจําปงีบประมาณ 2559 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หน่วยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

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 

6. การฝึกอบรมสร้างประสิทธภิาพ 1. การฝึกอบรม 

2. การศึกษาดูงาน 

 

 

เทศบาลดําเนินการ 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  

 

           ตําแหน่งสายงานบริหาร 

 ตําแหน่งสายงานผู้

ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 

7. การฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ใน

การปฏิบัติงาน 

1. การฝึกอบรม 

2. การศึกษาดูงาน 

 

 

เทศบาลดําเนินการ 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตําแหน่งสายงานบริหาร 

 ตําแหน่งสายงานผู้

ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลท่าศาลา   อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ประจําปงีบประมาณ 2560 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หน่วยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

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.หลักสูตรความรูพ้ื้นฐานการ

ปฏิบัติราชการ 

1. การปฐมนิเทศ 

2. การสอนงาน 

3. การฝึกอบรม 

4. การประชุม 

เทศบาลดําเนินการ 

ก.ท.จ. 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  

 

           ตําแหน่งสายงานผู้

ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงาน

ที่รับผดิชอบ 

1. การฝึกอบรม 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. การศึกษาดูงาน 

 

เทศบาลดําเนินการ 

ก.ท.จ. 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   

 

          ตําแหน่งสายงานบริหาร 

 ตําแหน่งสายงานผู้

ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 

3. หลักสูตรความรู้และทักษะ

เฉพาะ 
1. การฝึกอบรม 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. การศึกษาดูงาน 

 

เทศบาลดําเนินการ 

ก.ท.จ. 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตําแหน่งสายงานบริหาร 

 ตําแหน่งสายงานผู้

ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 

 

4.หลักสูตรดา้นการบริหาร 1. การฝึกอบรม 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. การศึกษาดูงาน 

 

เทศบาลดําเนินการ 

ก.ท.จ. 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตําแหน่งสายงานบริหาร 

 

 

 

5. หลักสูตรดา้นคณุธรรม 

จริยธรรม 

1. การฝึกอบรม 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3. การศึกษาดูงาน 

 

เทศบาลดําเนินการ 

ก.ท.จ. 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตําแหน่งสายงานบริหาร 

 ตําแหน่งสายงานผู้

ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 

 



๑๑ 
 

ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลท่าศาลา  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวัดเชียงใหม่ 

ประจําปงีบประมาณ 2560 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หน่วยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

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 

6. การฝึกอบรมสร้างประสิทธภิาพ 1. การฝึกอบรม 

2. การศึกษาดูงาน 

 

 

เทศบาลดําเนินการ 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  

 

           ตําแหน่งสายงานบริหาร 

 ตําแหน่งสายงานผู้

ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 

7. การฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้

ในการปฏิบัติงาน 

1. การฝึกอบรม 

2. การศึกษาดูงาน 

 

 

เทศบาลดําเนินการ 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตําแหน่งสายงานบริหาร 

 ตําแหน่งสายงานผู้

ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

 

 

ใช้งบประมาณของเทศบาลตําบลท่าศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏในเทศบัญญัติประจําปีงบประมาณของแต่ละปี ซึ่ง

เป็นไปตามแผนพัฒนา 3 ปี เทศบาลตําบลท่าศาลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคลและ

พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ได้แก่ 

 

โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตรที่ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ป ี(พ.ศ. 2558 – 2560) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้แก่ 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยดําเนินการ  หมายเหตุ 

1 
โครงการจัดอบรมทัศนศกึษาดูงานด้าน

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 150 คน 

ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

2 

โครงการพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีและ

การแสดงของวงดนตรีเดอะล้านนาท่าศาลา

แบนด ์

ประชาชน/เยาวชน/พนักงานเทศบาล จํานวน 50 คน 
ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

3 
โครงการสืบสานวัฒนธรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 250 คน 

ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 300 คน 

ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

5 โครงการปกปอ้งสถาบันสําคัญของชาติ 
ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 120 คน 

ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

6. งบประมาณ 



๑๓ 
 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยดําเนินการ  หมายเหตุ 

6 โครงการวันสําคัญของท้องถิ่น 
ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 120 คน 

ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

7 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน 

ประชาชน และพนักงานเทศบาลตําบลท่า

ศาลา 

เยาวชน/พนักงานเทศบาล จํานวน 80 คน 
ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

8 โครงการอบรมธรรมะ ไหว้พระทําบุญ   
ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 200 คน 

ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 75 คน 

ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

10 
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 100 คน 

ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

11 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 150 คน 

ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

12 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 200 คน 

ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

13 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนา

ศักยภาพในการจัดทําแผนพัฒนาและ

งบประมาณรายจ่ายของ ทต.ท่าศาลา 

ผูน้ําชุมฃน/พนักงาน/ผู้บริหารและสมาชิกสภา จํานวน 100 

คน 

ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

14 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิก

สภา   พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตําบลท่า

พนักงานเทศบาล/ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล 150 

คน 

ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  



๑๔ 
 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยดําเนินการ  หมายเหตุ 

ศาลา  

15 

โครงการฝึกอบรมหลัดสูตรคอมพิวเตอร์

สําหรับพนักงานเทศบาล ผู้บริหารและ

สมาชิกสภา 

พนักงานเทศบาล/ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล 100 

คน 

ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

16 

โครงการอบรมเรื่องการจัดทําวารสารและ

สื่อสิ่งพิมพ์แก่ประชาชนและพนักงาน

เทศบาล 

ผูน้ําชุมชน /พนักงานเทศบาล/ผู้บริหาร และสมาชิกสภา

เทศบาล 100 คน 

ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

17 
โครงการติดตั้งระบบ Intranet ในสํานักงาน

ตําบลท่าศาลา 
พนักงาน/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 50 คน 

ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

18 

โครงการพัฒนาคุณภาพด้านบริการเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน 

(AEC) 

พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานบริการ จํานวน 

25 คน 

ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

19 
โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการจัดเก็บ

รายได้ของเทศบาลตําบลท่าศาลา 

พนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ จํานวน 

20 คน 

ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 

กองคลัง และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

20 
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินของเทศบาลตําบลท่าศาลา 

พนักงานเทศบาล/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 50 

คน 

ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 

กองคลัง และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

21 

โครงการปรับปรุง/จัดทําฐานข้อมูล

ประชากร/ฐานขอ้มูลด้านการผังเมือง/

ฐานข้อมูลด้านแผนที่ภาษี 

พนักงานเทศบาลผูร้ับผิดชอบงานด้านผังเมือง จํานวน 20 

คน 

ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  



๑๕ 
 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยดําเนินการ  หมายเหตุ 

22 
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การบริหารงบประมาณรายจ่าย 

ผูน้ําชุมชน /พนักงานเทศบาล/ผู้บริหาร และสมาชิกสภา

เทศบาล 80 คน 

ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

23 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตสํานึก

ประชาชนในการเลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

ผูน้ําชุมชน /พนักงานเทศบาล/ผู้บริหาร และสมาชิกสภา

เทศบาล 100 คน 

ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

24 
โครงการรอบรมปฐมนิเทศพนักงานเทศบาล

และพนักงานจ้างใหม่  
พนักงานเทศบาล จํานวน 80 คน 

ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

25 

โครงการฝึกอบรมและเปิดวิสัยทัศน์

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/ลูกจ้าง

เทศบาล เพื่อสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเชียน 

พนักงานเทศบาล/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 30 

คน 

ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

26 

โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมพนักงาน

เทศบาล/ผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภา

เทศบาล (จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

พนักงานเทศบาล/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 

105 คน 

ตุลาคม 2557 - 

กันยายน 2558 
หน่วยงานผูจ้ัดอบรมภาคนอก 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตรที่ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ป ี(พ.ศ. 2558 – 2560) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้แก่ 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยดําเนินการ  หมายเหตุ 

1 
โครงการจัดอบรมทัศนศกึษาดูงานด้าน

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 150 คน 

ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

2 

โครงการพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีและ

การแสดงของวงดนตรีเดอะล้านนาท่าศาลา

แบนด ์

ประชาชน/เยาวชน/พนักงานเทศบาล จํานวน 50 คน 
ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

3 
โครงการสืบสานวัฒนธรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 250 คน 

ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 300 คน 

ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

5 โครงการปกปอ้งสถาบันสําคัญของชาติ 
ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 120 คน 

ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

6 โครงการวันสําคัญของท้องถิ่น 
ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 120 คน 

ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

7 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน 

ประชาชน และพนักงานเทศบาลตําบลท่า

ศาลา 

เยาวชน/พนักงานเทศบาล จํานวน 80 คน 
ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  



๑๗ 
 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยดําเนินการ  หมายเหตุ 

8 โครงการอบรมธรรมะ ไหว้พระทําบุญ   
ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 200 คน 

ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 75 คน 

ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

10 
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 100 คน 

ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

11 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 150 คน 

ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

12 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 200 คน 

ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

13 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนา

ศักยภาพในการจัดทําแผนพัฒนาและ

งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตําบลท่า

ศาลา 

ผูน้ําชุมฃน/พนักงาน/ผู้บริหารและสมาชิกสภา จํานวน 100 

คน 

ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

14 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิก

สภา   พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตําบลท่า

ศาลา  

พนักงานเทศบาล/ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล 150 

คน 

ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

15 

โครงการฝึกอบรมหลัดสูตรคอมพิวเตอร์

สําหรับพนักงานเทศบาล ผู้บริหารและ

สมาชิกสภา 

พนักงานเทศบาล/ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล 100 

คน 

ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  



๑๘ 
 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยดําเนินการ  หมายเหตุ 

16 

โครงการอบรมเรื่องการจัดทําวารสารและ

สื่อสิ่งพิมพ์แก่ประชาชนและพนักงาน

เทศบาล 

ผูน้ําชุมชน /พนักงานเทศบาล/ผู้บริหาร และสมาชิกสภา

เทศบาล 100 คน 

ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

17 
โครงการติดตั้งระบบ Intranet ในสํานักงาน

ตําบลท่าศาลา 
พนักงาน/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 50 คน 

ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

18 

โครงการพัฒนาคุณภาพด้านบริการเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน 

(AEC) 

พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานบริการ จํานวน 

25 คน 

ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

19 
โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการจัดเก็บ

รายได้ของเทศบาลตําบลท่าศาลา 

พนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ จํานวน 

20 คน 

ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 

กองคลัง และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

20 
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินของเทศบาลตําบลท่าศาลา 

พนักงานเทศบาล/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 50 

คน 

ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 

กองคลัง และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

21 

โครงการปรับปรุง/จัดทําฐานข้อมูล

ประชากร/ฐานขอ้มูลด้านการผังเมือง/

ฐานข้อมูลด้านแผนที่ภาษี 

พนักงานเทศบาลผูร้ับผิดชอบงานด้านผังเมือง จํานวน 20 

คน 

ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

22 
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การบริหารงบประมาณรายจ่าย 

ผูน้ําชุมชน /พนักงานเทศบาล/ผู้บริหาร และสมาชิกสภา

เทศบาล 80 คน 

ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

23 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตสํานึก

ประชาชนในการเลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

ผูน้ําชุมชน /พนักงานเทศบาล/ผู้บริหาร และสมาชิกสภา

เทศบาล 100 คน 

ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  



๑๙ 
 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยดําเนินการ  หมายเหตุ 

24 
โครงการรอบรมปฐมนิเทศพนักงานเทศบาล

และพนักงานจ้างใหม่  
พนักงานเทศบาล จํานวน 80 คน 

ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

25 

โครงการฝึกอบรมและเปิดวิสัยทัศน์

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/ลูกจ้าง

เทศบาล เพื่อสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเชียน 

พนักงานเทศบาล/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 30 

คน 

ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

26 

โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมพนักงาน

เทศบาล/ผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภา

เทศบาล (จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

พนักงานเทศบาล/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 

105 คน 

ตุลาคม 2558 - 

กันยายน 2559 
หน่วยงานผูจ้ัดอบรมภาคนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตรที่ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ป ี(พ.ศ. 2558 – 2560) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่ 
 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยดําเนินการ  หมายเหตุ 

1 
โครงการจัดอบรมทัศนศกึษาดูงานด้าน

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 150 คน 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

2 

โครงการพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีและ

การแสดงของวงดนตรีเดอะล้านนาท่าศาลา

แบนด ์

ประชาชน/เยาวชน/พนักงานเทศบาล จํานวน 50 คน 
ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

3 
โครงการสืบสานวัฒนธรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 250 คน 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 300 คน 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

5 โครงการปกปอ้งสถาบันสําคัญของชาติ 
ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 120 คน 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

6 โครงการวันสําคัญของท้องถิ่น 
ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 120 คน 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

7 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน 

ประชาชน และพนักงานเทศบาลตําบลท่า

ศาลา 

เยาวชน/พนักงานเทศบาล จํานวน 80 คน 
ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  



๒๑ 
 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยดําเนินการ  หมายเหตุ 

8 โครงการอบรมธรรมะ ไหว้พระทําบุญ   
ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 200 คน 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 75 คน 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

10 
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 100 คน 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

11 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 150 คน 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

12 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประชาชน/ผูน้ําชุมชน/พนักงานเทศบาล/ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา 

จํานวน 200 คน 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

13 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนา

ศักยภาพในการจัดทําแผนพัฒนาและ

งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตําบลท่า

ศาลา 

ผูน้ําชุมฃน/พนักงาน/ผู้บริหารและสมาชิกสภา จํานวน 100 

คน 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

14 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิก

สภา   พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตําบลท่า

ศาลา  

พนักงานเทศบาล/ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล 150 

คน 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

15 

โครงการฝึกอบรมหลัดสูตรคอมพิวเตอร์

สําหรับพนักงานเทศบาล ผู้บริหารและ

สมาชิกสภา 

พนักงานเทศบาล/ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล 100 

คน 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  



๒๒ 
 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยดําเนินการ  หมายเหตุ 

16 

โครงการอบรมเรื่องการจัดทําวารสารและ

สื่อสิ่งพิมพ์แก่ประชาชนและพนักงาน

เทศบาล 

ผูน้ําชุมชน /พนักงานเทศบาล/ผู้บริหาร และสมาชิกสภา

เทศบาล 100 คน 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

17 
โครงการติดตั้งระบบ Intranet ในสํานักงาน

ตําบลท่าศาลา 
พนักงาน/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 50 คน 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

18 

โครงการพัฒนาคุณภาพด้านบริการเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน 

(AEC) 

พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานบริการ จํานวน 

25 คน 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

19 
โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการจัดเก็บ

รายได้ของเทศบาลตําบลท่าศาลา 

พนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ จํานวน 

20 คน 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

กองคลัง และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

20 
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินของเทศบาลตําบลท่าศาลา 

พนักงานเทศบาล/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 50 

คน 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

กองคลัง และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

21 

โครงการปรับปรุง/จัดทําฐานข้อมูล

ประชากร/ฐานขอ้มูลด้านการผังเมือง/

ฐานข้อมูลด้านแผนที่ภาษี 

พนักงานเทศบาลผูร้ับผิดชอบงานด้านผังเมือง จํานวน 20 

คน 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

22 
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การบริหารงบประมาณรายจ่าย 

ผูน้ําชุมชน /พนักงานเทศบาล/ผู้บริหาร และสมาชิกสภา

เทศบาล 80 คน 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

23 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตสํานึก

ประชาชนในการเลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

ผูน้ําชุมชน /พนักงานเทศบาล/ผู้บริหาร และสมาชิกสภา

เทศบาล 100 คน 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  



๒๓ 
 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หน่วยดําเนินการ  หมายเหตุ 

24 
โครงการรอบรมปฐมนิเทศพนักงานเทศบาล

และพนักงานจ้างใหม่  
พนักงานเทศบาล จํานวน 80 คน 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

25 

โครงการฝึกอบรมและเปิดวิสัยทัศน์

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/ลูกจ้าง

เทศบาล เพื่อสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเชียน 

พนักงานเทศบาล/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 30 

คน 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

สํานักปลัด และหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

  

26 

โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมพนักงาน

เทศบาล/ผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภา

เทศบาล (จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

พนักงานเทศบาล/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 

105 คน 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 
หน่วยงานผูจ้ัดอบรมภาคนอก 
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เทศบาลตําบลท่าศาลาจะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา

พนักงานเทศบาล  เพื่อให้ทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้  

๑.  การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน - หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผล

ภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง  

๒ .   การสัมภาษณ์ผู้ที่ เ กี่ยวข้องเช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เ พ่ือนร่วมงานและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา ของผู้เข้ารับการพัฒนา 

๓.  การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอ่ืนที่เป็นผู้ดําเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีที่

เทศบาลตําบลท่าศาลาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด 

 

 

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

7. ติดตามและประเมินผล 
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