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บทน า 
    
   ด้วยเทศบาลต าบลเวียง ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลเวียงทุกระดับ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ นโยบายของผู้บริหาร   
มุ่งปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นหน่วยงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับบุคลากรเทศบาลต าบลเวียง 
    2. เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนา
ตนเอง ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรเทศบาลต าบลเวียง 
   3. เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ิมทักษะ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่ี
เกี่ยวข้อง ของเทศบาลต าบลเวียง 
   4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
    4.1 ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
    4.2 ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง  
    4.3 ด้านการบริหาร  
    4.4 ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
    4.5 ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 

 
เป้าหมายของการพัฒนา  

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    1.1 การพัฒนาผู้บริหารท้องถิ่น  
   1.2 การพัฒนาสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง 
   1.3 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเวียง 
    1.4 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลเวียงทุกคนได้รับการพัฒนา การเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรม 

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการ 
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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วิธีการพัฒนา  
1. การจัดฝึกอบรม สัมมนาและการศึกษาดูงาน โดยฝ่ายพัฒนาบุคลากร ส านักปลัดเทศบาล 

เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้ตั้งงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

- โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
  - โครงการพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  
  - โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และกฎหมายส าคัญต่าง ๆ ในการ

จัดบริการสาธารณะของเทศบาล  
  - โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

ของชุมชน  
2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกเช่น สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
3. การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร เช่น การจัดท าเอกสารความรู้เผยแพร่ในองค์กร เป็นต้น        
4. การพัฒนาบุคลากรระหว่างปฏิบัติงาน เช่น การสอนงาน แนะน าการปฏิบัติงาน  

การปฏิบัติหน้าที่แทน การรักษาราชการแทน การมอบให้เข้าร่วมประชุม เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงาน  ศึกษา
จากคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

 
สรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

   1. หลักสูตรการฝึกอบรมที่เทศบาลต าบลเวียงจัดเองตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

- โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 5 หลักสูตร  
- โครงการพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม จ านวน 1 หลักสูตร  
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 1 
หลักสูตร  
- โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และกฎหมายส าคัญต่าง ๆ ในการ
จัดบริการ สาธารณะของเทศบาล 1 หลักสูตร  
- โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของชุมชน
1 หลักสูตร 
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2. บุคลากรเทศบาลต าบลเวียงเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก  
จ านวนบุคลากรที่เข้า

ร่วมโครงการ
ฝึกอบรมกับ

หน่วยงานภายนอก 

ผู้บริหาร 
เทศบาล 

สมาชิก 
สภา

เทศบาล 

พนักงาน 
เทศบาล 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน 
จ้าง 

จ านวน 
ค าสั่งไป 
ราชการ 

งบประมาณ
ค่าลงทะเบียน 

(บาท) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

2 7 53 - 9 27 442,450 

 
   3. การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) การจัดการองค์ความรู้ 
เป็นกระบวนการในการน าความรู้ต่าง ๆที่กระจัดกระจายอยู่ภายในองค์กรออกมารวบรวม และเผยแพร่   
องค์ความรู้นั้นผ่านทางหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการน าความรู้จากภายนอกมาเผยแพร่ให้แก่สมาชิกทุกคน   
ให้รับทราบข้อมูลที่สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน  

3.1 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้ด าเนินการรวบรวมสรุปรายงานโครงการฝึกอบรม และรายงาน  
ผลการฝึกอบรมของบุคลากรทุกส่วนราชการที่เข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือน าองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลมารวบรวม และเผยแพร่อย่างเป็นระบบบนหน้าเว็บไซต์ 
เทศบาลต าบลเวียงเพ่ิมช่องทางให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และส่งเสริมการ  
จัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management : KM) ให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
อย่างสม่ าเสมอ  

3.2 ส านักปลัดเทศบาล โดยฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง และฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้
จัดท า “จดหมายข่าวด้านงานทรัพยากรบุคคล” เผยแพร่ให้บุคลากรภายในเทศบาลต าบลเวียงรับรู้ ร่วมกัน
เป็นประจ าทุกเดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ออกจดหมายข่าวเป็นจ านวน 28 ฉบับ โดยการเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การแจ้งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แจ้งในแอปพลิเคชัน LINE Official 
Account และ การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

 
ปัญหาและอุปสรรค  

   1. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) การจัดฝึกอบรม สัมมนาของเทศบาลต าบลเวียงซึ่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ แพร่
ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัดโดยการงดกิจกรรมจัดฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน หรือการจ ากัด จ านวนผู้
เข้าฝึกอบรมไม่ให้เกินจ านวนตามที่ก าหนด ท าให้กระทบกับแผนการพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้  
    การส่งบุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม  
แจ้งเลื่อนก าหนดการฝึกอบรมออกไปอย่างไม่มีก าหนด  

  2. การจัดฝึกอบรมที่เทศบาลต าบลเวียงจัดฝึกอบรมเอง  
  การจัดฝึกอบรมทุกครั้งแม้ว่าจะมีความพร้อมทั้งในด้านสถานที่ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผู้จัดฝึกอบรม 

และวิทยากร แต่สิ่งส าคัญที่ท าให้การจัดฝึกอบรมประสบความส าเร็จคือ บุคลากรจากทุกส่วนราชการที่มี
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รายชื่อ เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งในบางครั้งเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากแต่ละส านัก/กอง ก็มีภารกิจหลาย
อย่าง จึงท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้เต็มเวลาตามที่ก าหนด  

   3. การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรยังขาดความต่อเนื่อง  
   การติดตามผลการฝึกอบรมถือเป็นสิ่งส าคัญอีกประการที่จะท าให้ทราบถึงความส าเร็จในการ 
พัฒนาบุคลากร ดังนั้น ภายหลังจากที่บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลเวียงทุกคนที่ไปเข้ารับการฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม  

ข้อเสนอแนะ  

   1. ควรมีการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดฝึกอบรมบุคลากรควร 
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยจะต้องเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และมีความหลากหลายโดย 
ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง 
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน 
    2. ควรส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ส่งเสริมในการพัฒนา 
ตนเองในทุก ๆ ด้าน  
    3. ควรมีการติดตามประเมินผลการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และท าให้เป็นระบบซึ่งจะช่วยให้ 
การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นรูปธรรม



รายงานผลการด าเนินงาน 
ด้านการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลเวียงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

   การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลเวียงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร เทศบาลต าบลเวียงได้ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม  
จ านวน 5 โครงการ 9 หลักสูตร โดยวัตถุประสงค์ของการอบรม เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจตามแต่ละหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม ซึ่งแต่ละหลักสูตร  
การอบรมนั้นได้ด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเวียงและตัวชี้วัด ๔ ตัว คือ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตามจ านวน เป้าหมายของแต่ละหลักสูตร) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการประเมินความรู้หลังฝึกอบรม) ตัวชี้วัดเชิงเวลา (ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมี
เวลาอบรมอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐) และตัวชี้วัดเชิงความคุ้มค่า (ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสม) เพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพและทักษะการท างานดียิ่งขี้นดังนี้ 
 

1. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จ านวน 5 หลักสูตร 
 

ล าดับ หลักสูตร ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1 หลักสูตร “เทคนิคการน าเข้าข้อมูล 

พื้นฐานเพื่อจัดท าบัญชีรายการที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) และ 
แบบรายงาน ต่าง ๆ (ภ.ด.ส.๔ ,  
ภ .ด .ส .๑ -๒ , ภ .ด .ส .๗ -๘ ) ต า ม 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก 
สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 
 
 

- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภาคทฤษฎี
และ 
ฝึกปฏิบัติ ให้แก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ 
เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 7 -8พฤศจิกายน 
2563  
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานเทศบาล
ต าบลเวียง 
- งบประมาณที่ใช้ 121,200 บาท 
- กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 60 คน 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้มีความเข้าใจ 
เกี่ยวกับเทคนิคการน าเข้าข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดท า 
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) และ 
แบบรายงานต่าง ๆ (ภ.ด.ส.๔, ภ.ด.ส.๑-๒,  
ภ.ด.ส.๗- 
๘) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
พ.ศ. ๒๕๖๒” สามารถน าความรู้ไปพัฒนาในการ 
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้ 

ฝ่ายพัฒนา 
บุคลากร ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 



- 6 - 
 

ล าดับ หลักสูตร ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
2 หลักสูตร “ศึกษาท าความเข้าใจและ 

แนวทางการปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัด  
จ้างสู่การปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ในระบบ (e-GP) ได้อย่างถูกต้อง”  
 
 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภาคทฤษฎี
และ ฝึกปฏิบัติ ให้แก่บุ ค ลากรกลุ่ม  
เป้าหมาย ที่เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ 15-16 
พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 
เทศบาลต าบลเวียง 
- งบประมาณที่ใช้205,021 บาท - 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 235 คน 
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้มีความเข้าใจ 
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน
การ จัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการการจัดซื้อจัด
จ้างในระบบ (e-GP) ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ฝ่ายพัฒนา 
บุคลากร ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

3 หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

- จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ 
เกี่ยว ข้อง ใน วัน ที่ 13 มีนาคม 2564  
ณ ห้องประชุม เทศบาลต าบลเวียง 
งบประมาณท่ีใช้18,600 บาท - 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 96 คน 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้มีความเข้าใจ 
เกี่ยวกับ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การสอบ
คัดเลือก และการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้
ด ารงต าแหน่ง สายงานผู้บริหาร และมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
วิธีการบริหารและ การปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ฝ่ายพัฒนา 
บุคลากร ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

4 หลักสูตร “การดับเพลิงข้ันต้นและการ 
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

- จัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จ าลองสถานการณ์
เกิด เหตุเพลิงไหม้ ในวันที่ 13 มีนาคม 
2564 เทศบาลต าบลเวียง 
- งบประมาณที่ใช้38,609.50 บาท – 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 150 คน 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจ 
เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้นและสามารถใช้ถัง 
ดับเพลิงข้ันต้น ได้อย่างถูกต้องมีทักษะในการ
อพยพ หนีไฟ เพื่อเตรียมความพร้อม เมื่อเกิด
เหตุการณ์ ฉุกเฉิน และสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย 

ฝ่ายพัฒนา 
บุคลากร ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับ หลักสูตร ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
5 หลักสูตร “การใช้ระบบงานสาร บรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ” 
 
 

- จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ 
เก่ียวข้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ใน
รูปแบบ ออนไลน์ ผ่านระบบ zoom meeting 
- งบประมาณที่ใช1้,800 บาท - 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 60 คน 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ภาครัฐได้อย่างถูกต้องและน ามาใช้เพื่อพัฒนา 
เครื่องมือในการบริหารจัดการระบบหนงัสือราชการ 
ในหน่วยงานได ้

ฝ่ายพฒันา 
บุคลากร ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 
2. โครงการพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม จ านวน 1 หลักสูตร 

ล าดับ หลักสูตร ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1 หลักสูตร “การสร้างทีมงานในยุค New 

Normal”  
 

- จัดฝึกอบรม การบรรยาย และการแบ่งกลุ่ม
ฝึก ปฏิบัติให้แก่บุคลากรกลุ่มเปา้หมายที่
เก่ียวข้อง วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ใน
รูปแบบออนไลน ์ผ่านระบบ zoom meeting 
- งบประมาณที่ใช1้9,200 บาท - 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน 

สามารถสร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง สามารถท างาน
ร่วมกันได้สามารถ ส่งเสริมให้ทีมประสบความส าเร็จได้ 
อย่างมีประสทิธิภาพ ในยุค New Normal 

ฝ่ายพฒันา 
บุคลากร ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จ านวน 1 หลักสูตร 

ล าดับ หลักสูตร ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1 หลักสูตร “การสร้างค่านยิมที่ดี และ ต่อต้าน

การทุจริตส าหรับเจ้าหนา้ที่รัฐ ยุคใหม”่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

- จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ที่
เก่ียวข้อง วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ใน
รูปแบบ ออนไลน์ ผ่านระบบ zoom meeting 
- งบประมาณที่ใช1้,800 บาท - 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 60 คน 

ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบุ คลากรที่ มี ความรู้ เร่ือง
การทุจริตรูปแบบตา่ง ๆ พร้อมทั้งมีแนวทาง ป้องกัน
การทุจริตที่จะเกิดขึ้นในการปฏบิัติงาน เป็น บุคลากร
ที่มีค่านิยมทีด่ีเพื่อสร้างกลไกการป้องกัน การทุจริต
คอร์รัปชั่นให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในองค์กร 

ฝ่ายพฒันา 
บุคลากร ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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4. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และกฎหมายส าคัญต่าง ๆ ในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล จ านวน 1 หลักสูตร 

ล าดับ หลักสูตร ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1 หลักสูตร “กฎหมาย กฎระเบียบ 

หลักเกณฑ์ การเลือกตั้งท้องถิ่น ระเบียบ
ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและ ลักษณะ
ต้องห้ามในการหาเสียง พ.ศ. 2562 และ
ประกาศก าหนดประเภท ค่าใช้จ่ายใน 
การหาเสียง พ .ศ . 2562 
 

- จัดฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ 
29 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลเวียง งบประมาณท่ีใช้
42,205 บาท - กลุ่มเป้าหมาย  
จ านวน 200 คน 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับ ความรู้ เกี่ยวกับ 
“กฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง 
ท้องถิ่น ระเบียบว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะ 
ต้องห้ามในการหาเสียง และประกาศก าหนด
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการหาเสียง สามารถน ามา
เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติได้ถูกต้อง 

ฝ่ายพฒันา 
บุคลากร ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 
5. โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของชุมชน จ านวน 1 หลักสูตร 

ล าดับ หลักสูตร ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจน เป็น
วิถีชีวิตของชุมชน 

- จัดฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ 
10 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านระบบ zoom meeting - ไม่ใช้
งบประมาณ - กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 60 
คน 
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับหลัก  
ปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเพียง ในการ ใช้ 
ชีวิตประจ าวัน สามารถเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ 
ในการด าเนินชีวิตได้ 

ฝ่ายพัฒนา 
บุคลากร ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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6. โครงการฝึกอบรมที่จัดโดยกองวิชาการและแผนงาน (ฝ่ายนิติการ) จ านวน 3 โครงการ 

ล าดับ หลักสูตร ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการฝึกอบรม “การอบรมให้ ความรู้

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของ
ราชการ พ.ศ. 2540” 
 

จัดฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายในวันที่ 6 
กันยายน 2564 ผ่านระบบ Video 
Conference Application Zoom 
Meeting กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน ประมาณ 50 คน 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และความเข้าใจใน 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ส่งเสริมให้พนักงานและพนักงานจ้าง
ค านึงถึง สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ ฯ และลดการใช้ดุลย
พินิจอันเป็นการ เลือกปฏิบัติกับผู้ขอข้อมูลข่าวสาร 
 

กองวิชาการ  
และแผนงาน 
(ฝ่ายนิติการ) 

2 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หลักสูตร 
“เทศบาลนครนนทบุรี โปร่งใสห่างไกล
ผลประโยชน์ทับ ซ้อน” 

จัดฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายในวันที่ 7 
กันยายน 2564 ผ่านระบบ Video 
Conference Application Zoom 
Meeting กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน ประมาณ 50 คน 
 

ผู้ เข้ารับ การอบรมมีความรู้เข้าใจ เกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน และมีจิตส านึกตระหนักถึง 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 

กองวิชาการ  
และแผนงาน 
(ฝ่ายนิติการ) 

3 โครงการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ ความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 

จัดฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายในวันที่ 8 
กันยายน 2564 ผ่านระบบ Video 
Conference Application Zoom 
Meeting กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน ประมาณ 50 คน 
 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ตลอดจนกฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่เก่ียวข้อง 

กองวิชาการ  
และแผนงาน 
(ฝ่ายนิติการ) 
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สรุปข้อมูลสถิติการเข้ารับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของบุคลากรเทศบาลต าบลเวียง 
การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน กับหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวนค าสั่งไปราชการ จ านวนเงินค่าลงทะเบียน 

นายกเทศมนตรีต าบลเวียง 0 - 
รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียง 1 - 
ที่ปรึกษา เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 1 - 
สมาชิกสภาเทศบาล 7 15,600 
 
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

หน่วยงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง จ านวน 
ค าสั่งไป
ราชการ 

จ านวนเงิน 
ค่าละลงทะเบียน 

ส านักปลัดเทศบาล 5 3 - 8 10 84,350 
กองคลัง 3 - - 3 3 39,900 
กองช่าง 1 - - 8 2 34,000 

รวม 9 3 - 19 15 127,650 
 


