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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมนำ
แผนพัฒนำพนักงำนเทศบำล หมายถึง แนวทาง กลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อให้มบี ุคลากรที่มปี ระสิทธิภาพให้คงอยู่คู่องค์กรต่อไป
บุ คลำกร หมายถึ ง พนัก งานเทศบาล พนัก งานครูเ ทศบาล บุ คลากรทางการศึ ก ษา
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ของเทศบาลนครเชียงใหม่

1.2 หลักกำรและเหตุผล
ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เห็นชอบให้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการส่ ว นท้องถิ่ น พ.ศ. 2561-2563 ในการเสริม สร้างธรรมาภิบ าล เพื่อให้ยุ ท ธศาสตร์
ดั งกล่าวเป็น ประโยชน์ใ นการพั ฒนาและเพิ่ม พูน ประสิท ธิ ภาพข้า ราชการส่วนท้อ งถิ่น และตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล กาหนดแนวทางปฏิบัติให้การพัฒนาพนักงานเทศบาล ดังนี้
1. ให้มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมาย
หน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและ
หน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข และแนวทางปฏิบัติ
ตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
2. ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ดู แ ลและพั ฒ นา
ผูใ้ ต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ในการพัฒนาผูใ้ ต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบาย
จังหวัด และนโยบายคณะผูบ้ ริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นต้น
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่งได้แก่ ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม การใช้คอมพิวเตอร์ งาน
ช่าง เป็นต้น
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทางาน
2/การสื่อสาร..…
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การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
4. ให้เทศบาลจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรมอันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกาหนดให้
จัดทาตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ ก.ท.กาหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตาม
รอบของแผนอัตรากาลังของพนักงานเทศบาลนั้น

1.3 วัตถุประสงค์ของกำรจัดแผนพัฒนำพนักงำนเทศบำล
1. เพื่อสนับสนุนแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลนครเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2563)
อันจะนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่เทศบาลนครเชียงใหม่กาหนด
2. เพื่อให้บุคลากร ยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ดังนี้
(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(3) การมีจติ สานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(4) การยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข องประเทศชาติ เ หนื อ กว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตนและไม่ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(5) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(8) การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(10) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้นา่ อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
3. เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม ค่านิยมหลักของ
บุคลากร จรรยาวิชาชีพ ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
4. เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลให้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรประจาปี
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5. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ มีความ
รักองค์กรมีความพึงพอใจในการทางาน มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน มี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์กร ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มี
จิตสานึกในการบริการสาธารณะ มีการมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละ
บุคคล เป็นต้น
6. เพื่อเป็นการสร้างเสริมการดาเนินการจัดการความรู้และนาองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ใน
การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ในเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวางและคุม้ ค่า

1.4 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
1. บุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ได้รับการพัฒนา ความรู้
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานอย่างกว้างขวางและคุ้มค่า อันจะทาให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโทด้วยทุนส่วนตัว เพื่อพัฒนาความรูค้ วามสามารถของตนเองและหน่วยงาน
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลบุคลำกรเทศบำลนครเชียงใหม่
2.1 โครงสร้ำงส่วนกำรบริหำรงำนของเทศบำลนครเชียงใหม่
ปลัดเทศบำล
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
รองปลัดเทศบำล

สำนักกำรคลัง

สำนักกำรช่ำง

สำนักกำรสำธำรณสุขฯ
ฯ ่วไป
- ฝ่ำยบริหำรงำนทั

1.ส่วนบริหำรงำนคลัง

- กลุ่มงำนขนส่ง

- ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี
- ฝ่ำยสถิติกำรคลัง
- ฝ่ำยพัสดุและทรัพย์สิน

1.ส่วนควบคุมอำคำรและผังเมือง

1.ส่วนส่งเสริมสำธำรณสุข

- ฝ่ำยควบคุมอำคำร
- ฝ่ำยผังเมือง

- ฝ่ำยส่งเสริมสุขภำพ
- ฝ่ำยป้องกันและควบคุมโรคฯ

2.ส่วนพัฒนำรำยได้

2.ส่วนออกแบบและก่อสร้ำง

2.ส่วนบริกำรสำธำรณสุข

- ฝ่ำยพัฒนำรำยได้
- ฝ่ำยผลประโยชน์และ
กิจกำรพำณิชย์
- ฝ่ำยแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

- ฝ่ำยวิศวกรรม
- ฝ่ำยสถำปัตยกรรม

- ฝ่ำยบริกำรสิ่งแวดล้อม
- ฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข

3.ส่วนกำรโยธำ

3.โรงพยำบำล

- ฝ่ำยสำธำรณูปโภค
- ฝ่ำยสวนสำธำรณะ
- ฝ่ำยวิศวกรรมจรำจร

- กลุ่มงำนบริกำรกำรแพทย์
- กลุ่มงำนทันตสำธำรณสุข
- กลุ่มงำนเภสัชสำธำรณสุข
- กลุ่มงำนกำรพยำบำล
- กลุ่มงำนสุขภำพชุมชน

4.ส่วนช่ำงสุขำภิบำล
- ฝ่ำยจัดกำรสภำพแวดล้อม
ด้ำนวัสดุใช้แล้ว
- ฝ่ำยจัดกำรคุณภำพนำ
- กลุ่มงำนจัดกำรคุณภำพอำกำศ
และเสียง

กองสวัสดิกำรสังคม
- ฝ่ำยพัฒนำชุมชน
- งำนสังคมสงเครำะห์
- งำนสวัสดิภำพเด็กและเยำวชน

กองวิชำกำรและแผนงำน
- ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ
- ฝ่ำยบริกำรและเผยแพร่วิชำกำร
- กลุ่มงำนนิติกำร
- กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำเมือง

สำนักกำรศึกษำ
- ฝ่ำยแผนงำนและโครงกำร
- ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี
- หน่วยศึกษำนิเทศก์

1.ส่วนบริหำรกำรศึกษำ

แขวง
1.แขวงนครพิงค์
2.แขวงกำวิละ
3.แขวงศรีวิชัย
4.แขวงเม็งรำย

- ฝ่ำยกิจกำรโรงเรียน
- ฝ่ำยวิชำกำร

2.ส่วนส่งเสริมกำรศึกษำฯ
- ฝ่ำยกำรศึกษำนอกระบบฯ
- ฝ่ำยกิจกำรเด็กและเยำวชน
- ฝ่ำยส่งเสริมศำสนำศิลป
และวัฒนธรรม

สำนักปลัดเทศบำล
- ฝ่ำยอำนวยกำร
- ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่
- ฝ่ำยปกครอง
- ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

โรงรับจำนำ
1. สถำนธนำนุบำลเชียงใหม่ 1
2. สถำนธนำนุบำลเชียงใหม่ 2
3. สถำนธนำนุบำลเชียงใหม่ 3
4. สถำนธนำนุบำลเชียงใหม่ 4
5. สถำนธนำนุบำลเชียงใหม่ 5
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2.2 ตำรำงแสดงจำนวนบุคลำกรของเทศบำลนครเชียงใหม่
พนักงานจ้าง

หน่วยงาน

พนักงาน ลูกจ้างประจา

ตามภารกิจ

ทั่วไป

รวมพนักงาน
จ้าง

รวม

สานักปลัดเทศบาล

64

10

101

68

169

243

สานักการคลัง

39

5

14

50

64

108

สานักการช่าง

17

2

15

7

22

41

- ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

22

1

4

3

7

30

- ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

19

-

10

7

17

36

- ส่วนการโยธา

25

12

42

83

125

162

- ส่วนช่างสุขาภิบาล

22

6

33

40

73

101

สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

78

11

43

41

84

173

กองวิชาการและแผนงาน

29

3

21

27

48

80

สานักการศึกษา

20

6

30

31

61

87

กองสวัสดิการสังคม

8

1

7

-

7

16

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

1

-

-

-

-

1

แขวงนครพิงค์

10

2

12

39

51

63

แขวงกาวิละ

12

2

19

43

62

76

แขวงศรีวิชัย

11

5

24

29

53

69

แขวงเม็งราย

14

8

21

49

70

92

รวม
พนักงานครูเทศบาล

391
241

74
7

396
27

517

913

1,378

-

-

-

632

81

423

517

913

1,653

(สังกัดสถานศึกษา)

รวมทังสิน

ที่มา : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่
(ข้อมูล ณ เดือน 1 กรกฎาคม 2560)
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2.3 สำยงำนของพนักงำนเทศบำลนครเชียงใหม่ จำนวน 65 สำยงำน ดังนี
ลำดับ
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55

สำยงำนของพนักงำนเทศบำล
นักบริหารงานท้องถิ่น
นักบริหารงานการศึกษา
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ทันตแพทย์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นักจัดการงานเทศกิจ
นักประชาสัมพันธ์
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นะโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสุขาภิบาล
นักวิเทศสัมพันธ์
นักสันทนาการ
นายสัตวแพทย์
พยาบาลวิชาชีพ
วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรโยธา
สถาปนิก
เจ้าพนักงานการคลัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ลำดับ
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56

สำยงำนของพนักงำนเทศบำล
นักบริหารงานการคลัง
นักบริหารงานช่าง
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักกายภาพบาบัด
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักผังเมือง
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักสังคมสงเคราะห์
นายแพทย์
นิตกิ ร
เภสัชกร
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรสุขาภิบาล
ศึกษานิเทศก์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานทะเบียน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
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ลำดับ
57
59
61
63
65

สำยงำนของพนักงำนเทศบำล
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างโยธา
พยาบาลเทคนิค
นักวิชาการสวนสาธารณะ

ลำดับ
58
60
62
64

สำยงำนของพนักงำนเทศบำล
นายช่างเครื่องกล
นายช่างภาพ
นายช่างสารวจ
โภชนาการ

การพัฒนาพนักงานบุคลากร เป็นการนาเทศบาลนครเชียงใหม่ให้ก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่ กาหนด ได้แก่
“นครเชียงใหม่เ ป็นเมืองน่ำอยู่อ ย่ำงยั่งยืน มีเอกลัก ษณ์ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ชุม ชนเข้มแข็ง
ด้วยกำรบริหำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล”
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้จัดทาแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล ประจาปี 2561 - 2563 ขึ้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก นโยบายของผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สามปี (พ.ศ.25612563) แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาล
นครเชียงใหม่ และจากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในเทศบาลนครเชียงใหม่และข้อมูลที่เ กี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากร และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรใน
การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร อันจะทาให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผ ลต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่าง
ถูกต้อง สะดวก รวดเร็วและทาให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน มีความเติบโตก้าวหน้า
ในอาชีพอย่างรวดเร็วต่อไป
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ส่วนที่ 3
ขันตอนกำรดำเนินกำร
3.1 กำรเตรียมกำรและกำรวำงแผน
1) แต่งตังคณะกรรมกำรและคณะทำงำน เพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาลของเทศบาลนครเชียงใหม่ และการจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมกับคณะทางานจัดทา
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจาปี 2561 – 2563
2) พิจำรณำเหตุผลและควำมจำเป็นในกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ค้นหา ศึกษาวิเคราะห์ ถึงความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานเทศบาล ในตาแหน่ง
ต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตาแหน่งตามที่กาหนดในส่วนราชการตามแผนอัตรากาลังของ
เทศบาล ตลอดทั้งความจาเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติราชการ การพัฒนา
เกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
3) กำรเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล บุ ค ลำกรรำยบุ ค คล
ท าการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ว่ า
ผูใ้ ต้บังคับบัญชาแต่ละคน สมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
4) กำหนดกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ 5 ด้ำน ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติ
ส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรม

3.2 กำรดำเนินกำรพัฒนำ
1) กำรเลือกวิธีกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำที่เหมำะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชา
ควรนาข้อมูลเหล่านั้น มาพิจารณากาหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจาเป็น ต้อง
ได้รับการพัฒนา ได้แก่การคัดเลือกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และสมควร
ได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไร และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือ
วิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่นการสอนงาน การให้ความรู้/ให้คาปรึกษา การ
สับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา
ทางวิชาการ เป็นต้น
2) วิธีกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจะทาเป็นโครงการ เพื่อดาเนินการเองหรือเข้าร่วม
9/สมทบกับ……..
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สมทบกับหน่วยราชการอื่นหรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดาเนินการ
แทน
3) ขันกำรทดลองปฏิบัติ ให้ทดลองปฏิบัติจากงานที่ง่าย ๆ ถึงงานที่ยากขึ้นตามลาดับ
โดยให้ผู้บังคับบัญชาเหตุผล ขั้นตอนวิธีการทางาน พร้อมตรวจสอบการทางานและแก้ไขข้อบกพร่อง
หรือข้อผิดพลาด ยกย่องหรือชมเชย กระตุน้ และให้กาลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
4) ขันตอนกำรติดตำมและประเมินผล เริ่มจากการมอบหมายงานให้ปฏิบัติ การเปิด
โอกาสให้ซักถามกรณีปัญหา ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน แก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด เพื่อให้
การปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ให้การยกย่องหรือชมเชยโดยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
โดยให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนาเมื่อผ่าน
การประเมินผลแล้วถือว่าผูน้ ั้นได้รับการพัฒนาแล้ว
เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ จัดทาแบบสารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร
ประจาปี 2561- 2563 ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ทุกสานัก กอง แขวง โดยการสุ่มตัวอย่าง จานวน 826 คน จาก
ทั้งหมด 1,653 คน และได้รับกลับคืนมา จานวน 714 คน ดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หน่วยงำน
สานักปลัดเทศบาล
สานักการคลัง
สานักการช่าง
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สานักการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ตรวจสอบภายใน
แขวงนครพิงค์
แขวงกาวิละ
แขวงศรีวิชัย
แขวงเม็งราย
รวม

แจกแบบสอบถำม
120
50
180
100
170
50
10
1
30
35
35
45
826

ได้รับกลับคืนมำ
108
50
119
100
170
50
9
1
30
33
33
45
748

ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา คิดเป็นร้อยละ 90.56
10/ส่วนที่ 1 ...
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
รำยกำร
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
รวม
2. อำยุ
1) 21-30 ปี
2) 31-40 ปี
3) 41-50 ปี
4) 51 ปีขนไป
ึ
รวม
3. ระดับกำรศึกษำ
1) ต่ากว่ามัธยมศึกษา
2) มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.
3) ปริญญำตรี
4) สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4. สถำนภำพ
1) พนักงำนเทศบำล
2) พนักงานครูเทศบาล
3) ลูกจ้างประจา
4) พนักงานจ้าง
รวม

ควำมถี่

ร้อยละ

334
414
748

44.65
55.35
100.00

35
197
252
264
748

4.68
26.34
33.69
35.29
100.00

49
188
379
132
748

6.55
25.13
50.67
17.65
100.00

342
109
34
263
748

45.72
14.57
4.55
35.16
100.00

ข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เ ป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
55.35 มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป คิด เป็นร้อยละ 35.29 ระดับการศึก ษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
50.67 ส่วนใหญ่เป็นพนักเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 45.72
11/ส่วนที่ 2...
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ส่วนที่ 2 สภำพปัญหำ
2.1 ท่ ำนคิด ว่ ำ สภำพแวดล้ อ มภำยในหน่ วยงำนของท่ ำน มี ผ ลต่อ กำรปฏิ บั ติ งำนของท่ำ น
อย่ำงไร
ด้านอาคารสถานที่ วั ส ดุ ครุภัณ ฑ์ สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน ที่สร้างผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน คือ
โดยรวมทั้งหมดของผูต้ อบแบบสารวจตอบว่าสภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติงานได้อย่างดี และมีค วามสุ ข บรรยากาศการท างานดี ไม่เ ครี ย ดส่งผลให้ ก ารท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สภาพแวดล้อมที่ดี ทาให้เ กิดสมาธิใ นการทางานส่งผลต่อประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผลต่องานและส่งผลต่อขวัญ กาลังใจของพนักงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้นึ
สภาพแวดล้ อ มที่ ไ ม่ ดี ท าให้ เ กิ ด ความเครี ย ดในการท างาน สภาพร่ า งกายและ
สุขภาพจิต เกิด อุปสรรคต่อการทางาน ความเหนื่อยล้าไม่สดชื่นเบื่อหน่ายต่อการทางาน ซึ่งมาจาก
หลายปัจจัย เช่น อากาศไม่ถ่ายเทเกิดความอึดอัด ,วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ต่างๆไม่พอใช้อีกทั้งเกิด
ความเสียหาย , มลภาวะทางเสียงภายในสถานที่ทางานมีมากจนเกินไปทาให้สมาธิในการทางานลด
น้อยลง , บุคลิกภาพของเพื่อนร่วมงานไม่เหมาะสม เป็นต้น ปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
ของแต่ละหน่วยงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่สร้างผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
สานักการช่างให้ความเห็นว่า เป็นหน่วยงานที่อยู่รวมกันทั้งชั้นถ้ามีการพูดคุยเสียงดัง
ทาให้ขาดสมาธิในการทางานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานลดน้อยลง
แขวงศรีวิชัยให้ความเห็น ว่า เนื่องจากอยู่ใกล้กับสถานีบาบัดน้าเสีย จึงมีกลิ่นเหม็น
เวลาฝนตก น้าท่วมเป็นเวลานานและระดับสูงมาก ไม่สามารถเข้าไปทางานได้
งานป้องกันให้ความเห็นว่ามีเสียงดังเพราะอยู่ใกล้ตลาด มีกลิ่นอาหารจากโรงอาหาร
สถานที่ทางานคับแคบ ห้องพักพนักงานไม่เพียงพอ ไม่มที ี่จอดรถ และตั้งอยู่ในสุสาน เตียงนอนสาหรับ
พักผ่อนขณะรอเหตุไฟไหม้ทรุดโทรมชารุดเสียหายไม่สะดวกสบาลสาหรับการนอนพัก
แขวงนครพิ ง ค์ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า สถานที่ จ อดรถภายในหน่ ว ยงานไม่ เ ป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อยทาให้สถานที่เกิดความคับแคบ ควรมีพืน้ ที่สีเขียวภายในหน่วยงาน , สถานที่ทางานทรุดโทรม
มีน้าไหลรั่วขณะฝนตก ทาให้บริการประชาชนไม่สะดวก
บางโรงเรียนเทศบาลตอบว่า มีเสียงดังรบกวนจากรถยนต์ภายนอก , กลิ่นท่อไอเสีย
ของรถยนต์ , กลิ่นจากโรงคัดแยกขยะทั้งโรงเรียนทาให้ไม่มีสมาธิในการทางาน และปัญหาขยะมูล
ฝอย มีผู้นาขยะมาทิ้งในบริเวณโรงเรียนเป็นจานวนมากทาให้เกิดกลิ่นเหม็น สภาพอาคารมีความทรุด
โทรม ทาให้การปฏิบัติงานประสบปัญหา เช่น ห้องน้า , สภาพแวดล้อม สถานที่ในการจัดกิจกรรมของ
โรงเรีย นคั บ แคบ ท าให้เ กิ ด อุบัติ เ หตุบ่อย , ขาดอุป กรณ์ก ารเรีย นการสอน , ขาดห้องที่ใ ช้ใ นการ
ปฏิบัติการสอน , ห้องพิ เศษในโรงเรียนมีไม่เพียงพอกับความต้องการในการจัดการเรียนการสอน ,
สภาพภูมทิ ัศน์ของโรงเรียนยังไม่เรียบร้อยสวยงาม ทาให้ดูไม่เป็นระเบียบ ,
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บางโรงเรียนตั้งอยู่ในใจกลางชุมชนเมื่อมีงานหรือมีพิธีกรรมต่างๆเกิดเสียงดังรบกวนเวลาเรียนเวลา
สอนของเด็กๆ บางโรงเรียนเมื่อเกิดฝนตกหนักทาให้เกิดน้าท่วมขังในบางโรงเรียนทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนได้
โรงพยาบาลเทศบาลตอบว่า ไม่มีห้ องน้าชั้น 4 , ไม่มีที่จอดรถ , พื้น ที่ไ ม่แบ่งเป็ น
สัดส่วน (คับแคบ) อากาศไม่ถ่ายเท เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากคนไข้ , ในเรื่องความพร้อมของอุปกรณ์
การแพทย์ อยากให้มีอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเพิ่มและอุปกรณ์การทางานที่มีอายุงานมาก , เวลา
ฝนตก มีฝนสาดเข้าในห้องทางาน และมีการปล่อยน้าเสียลงหน้าห้อง ทาให้ส่งกลิ่นเหม็นเน่ามาก , มี
เสียงรบกวนจากเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ IT ของผู้ป่วย, มียุงมากเสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออกและ
โรคอื่น ๆ , ขาดอุปกรณ์ความปลอดภัยในการป้องกันภัยส่วนบุคคล , มีการกาจัดการใช้เสียง ทาให้
ฟื้นฟูการรักษาคนไข้ได้ไม่เต็มที่ , ผู้ป่วยมีจานวนมากกว่าแพทย์ที่มอี ยู่
2.2 ท่ำนสำมำรถทำงำนร่วมกับเพื่อนร่วมงำนภำยในหน่วยงำนเดียวกันได้หรือไม่
ผูต้ อบแบบสารวจทุกคนตอบว่าสามารถทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานภายในหน่วยงาน
เดียวกันได้
2.3 กำรทำงำนของท่ำนมีปัญหำในเรื่องใดบ้ำง
ด้านบุคลากร
หน่วยงานที่ตอบว่าขาดแคลนบุคลากรและขาดประสบการณ์ บางหน่วยงานเป็นเพียง
พนักงานจ้างรายวันทาให้ไม่มีสภาพคล่องในการปฏิ บัติงานได้แก่ ส่วนมากเป็นหน่วยงานที่ให้บริการ
ประชาชน งานบัตร งานทะเบียนราษฎร เป็นต้น ทาให้งานเกิดความล่าข้าประชาชนที่เข้ามารับบริการ
เกิดความไม่สะดวกที่จะต้องรอ รวมถึงการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานก็ทาให้เกิดความล่าช้า
เช่นกัน และเนื่องจากปริมาณของบุคลากรภายในหน่วยงานมีจากัดทาให้ปริมาณงานต่อบุคคลเพิ่มขึ้น
เกิดภาวะงานล้นมือนพนักงานบางส่วน บางหน่วยงานพนักงานขาดประสบการณ์ในการทางานทาให้
เกิดความผิดพลาดขาดความรอบคอบและแม่นยาในการทางานส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทางาน
ลดลง
บางหน่วยงานตอบว่า จานวนบุคลากรไม่สัมพันธ์กั บเวลาและปริมาณงาน , ขาดการ
สร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจ และส่ ง เสริ ม พั ฒ นาบุ ค ลากร ความปรองดอง , ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านยอมรั บ การ
เปลี่ยนแปลงได้น้อย ส่งผลต่อการนาเสนอแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ , บุคลากรไม่รับผิดชอบและไม่ตรง
เวลา , ขาดทักษะในด้านภาษาต่างประเทศ , ขาดความรู้ในการปฏิบัติงาน เช่ น ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การเสนอหนังสือ การพิมพ์หนังสือ ระเบีย บงานสารบรรณ การติดต่อประสานงาน ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน , ทางานไม่ตรงตามหน้าที่ , ความรับผิดชอบในหน้าที่ การปฏิบัติงานมีหลายสาขา
วิ ช าชี พ หากวิ ช าชี พ ใดขาดความรั บ ผิ ด ชอบ ท าให้ เ กิ ด ผลกระทบเป็ น ลู ก โซ่ และเป็ น การสื บ ทอด
วัฒนธรรมต่อคนรุน่
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หลังได้ , ขาดบุคลากรที่มคี วามรูเ้ ฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน , กิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากการเรียน
การสอนมีมาก , การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล , การมอบหมายงาน , การสั่งงาน , ความสามัคคี
ความมีน้าใจ , ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน , การติดตามงานที่ต้องส่งมอบงานให้ทันตามกาหนด
และการรวบรวมข้อมูล
ด้านบริหารจัดการ
การท างานดี มี หั ว หน้ า ที่ ดี เป็ น องค์ ก รที่ มี ส ายบั ง คั บ บั ญ ชาสั้ น สะดวกต่ อ การ
ปฏิบัติงานบริการประชาชน เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายนอกสานักงาน ทาให้เกิดความล่าช้าในการรับ
ส่ง เอกสาร ขาดความคล่องตัวในการทางาน เนื่องจากสายการบังคับบัญชายาวเกินไป และขาดอิสระ
ทางความคิดเพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่กาหนดไว้ บางหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายนอก
เทศบาลตอบว่า สถานที่ทางานไม่อานวยความสะดวก ทาให้มีปัญหาด้านการติดต่อประสานงาน ,
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตขัดข้อง ทาให้เกิดปัญหาในการติดต่อประสานงานและรับส่งข้อมูลข่าวสาร
ล่าช้า , ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย , การแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบไม่ชัดเจนทาให้งานล่าช้า
ส่วนที่ 3 ควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรม
3.1 หลักสูตรที่ต้องกำรฝึกอบรม (เลือกได้มำกกว่ำ 1 หลักสูตร)
หลักสูตรความรูพ้ ืน้ ฐานในการปฏิบัติราชการ
จานวน 226
หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
จานวน 312
หลักสูตรความรูแ้ ละทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
จานวน 289
หลักสูตรด้านการบริหาร
จานวน 103
หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
จานวน 184
การให้บริการสาธารณะ
จานวน 118
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
จานวน 141
การให้ความรูใ้ นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จานวน 135
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
จานวน 125
การทางานเป็นทีม
จานวน 180
อื่น ๆ ระบุ
1. หลักสูตรด้านภาษาและการสื่อสารอย่างเป็นทางการ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
เพื่อใช้ในการทางานในปัจจุบันและอนาคต
2. หลักสูตรคอมพิวเตอร์
3. อบรมการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการทางาน / เทคนิคการทางานให้มี
ประสิทธิภาพ / การเสริมสร้างความรู้และจิตสานึกในการทางาน / การพัฒนาคุณภาพงาน / การ
พัฒนาองค์กร / การปลุกจิตสานึกในหน้าที่ของพนักงานท้องถิ่น / ส่งเสริมบุคลิกภาพในการทางาน
4. อบรม ACLS PROVIDER
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5. การฝึกอบรมการทางานแบบบูรณาการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ทางาน เช่น การใช้งานเทคโนโลยีใหม่ การสอนเสริมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ จีน และเทคโนโลยีด้าน
พลังงาน การติดต่อสื่อสาร สารสนเทศ การใช้สื่อมัลติมีเดีย โซเชียลมีเดียต่าง ๆ และการอบรมให้
ความรูด้ ้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ
6. การพัฒนา/ต่อยอดความสามารถทักษะที่มอี ยู่แล้วของบุคคลากรภายในเทศบาล
หลักสูตรที่ต้องกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมที่จัดโดยสถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ได้แก่
1. หลักสูตรคอมพิวเตอร์สาหรับนักบริหารส่วนท้องถิ่น
2. หลักสูตรนิติกร / การสอบสวนวินัย / วินัย / การดาเนินคดีทางการปกครอง / นัก
กฎหมายปกครอง / การเจรจาไกล่เกลี่ยคุ้มครองผู้บริโภค / ความรู้เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อกฎหมาย
ท้องถิ่น
3. หลักสูตรนักพัฒนาการท่องเที่ยว
4. หลักสูตรด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ / ด้านพัสดุ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การเบิกจ่าย / การจัดซือ้ จัดจ้าง
5. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
6. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
7. หลักสูตรนักบริหารงานช่าง / พัฒนาศักยภาพช่าง (กฎหมายการควบคุมอาคาร/
การจัดการระบบระบายน้า/การป้องกันน้าท่วม/การออกแบบโครงสร้างด้านน้า)
8. หลักสูตรนักบริหารการศึกษา / ผูบ้ ริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ท.)
9. หลักสูตรเกี่ยวกับงานสารบรรณต่างๆ การจัดเก็บเอกสารทางราชการ
10. หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
11 หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
12. หลักสูตรด้านการบริหารงานท้องถิ่ น / การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ / กลยุทธ์
การบริหารงานของนักบริหาร
13. หลักสูตรเจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน
14. หลักสูตรด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ
15. หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
16.หลั ก สู ต รทางการศึ ก ษา เช่ น การพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด / เทคนิ ค การสอน
นันทนาการในห้องเรียน / การผลิตสื่อและนวัตกรรม สาหรับเด็กปฐมวัย / การพัฒนาหลักสูตรและ
กิจกรรมจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย / การพัฒนาการสอนเฉพาะด้าน
3.2 ท่ำนสะดวกที่จะเข้ำรับกำรฝึกอบรมในช่วงเดือนใด ปีใด
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ปี 2561 , ปี 2562 และ ปี 2563 ช่วงเดือน ซึ่งส่วนใหญ่ตอบสะดวกทุก ๆ ช่วงเดือนหรือ
ตามที่หน่วยงานกาหนดให้
15/ส่วนที่ 4........
ส่วนที่ 4
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรของเทศบำลนครเชียงใหม่
(พ.ศ. 2561 – 2563)

4.1 กรอบแนวคิดในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรของเทศบำล
นครเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2563)
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้คานึงถึง
ความสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาด้านบุคลากร สรุปได้ดังนี้
1) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
(1) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น
(2) พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม
2) นโยบายผู้บริหารของเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อ 8. ด้านการบริหารจัดการระบบราชการ
ปรับปรุงระบบการทางานของเทศบาลนครเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพ อันจะ
เอือ้ อานวยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดย
8.1 เสริ ม สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของทุก ภาคส่ ว นในการพั ฒ นาเทศบาลนคร
เชียงใหม่เพื่อเสริมสร้างความรู้สกึ เป็นเจ้าของร่วมในการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างยั่งยืน
8.2 พัฒนาคุณภาพการให้บ ริการโดยมุ่งเน้นให้เทศบาลฯ เป็นองค์กรชั้นเลิศ
ด้านการบริการ (Best Service Organization) และพัฒนากลไกในการบริหารจัดการภายในเทศบาล
นครเชียงใหม่ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด
8.3 ส่งเสริมให้มีการนาหลัก ธรรมาภิบ าลมาใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
เสริมสร้ างและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านศัก ยภาพ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเพื่อร่วมกันพัฒนาเทศบาลนคร
เชียงใหม่
8.4 ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีต่อนานาชาติ เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ และเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะสามารถส่งเสริมสนับสนุนภารกิจเทศบาลนคร
เชียงใหม่
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3) แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
เป้าประสงค์ : เทศบาลนครเชียงใหม่มกี ารบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสสร้าง
ความประทับใจให้แก่ประชาชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา
เทศบาล
(2) การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
(3) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการให้บริการแก่ประชาชน
(4) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการคลัง การพาณิชย์ และงบประมาณ
(5) การเสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลให้พร้อมบริการอย่างเต็มใจและทุ่มเท
(6) การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อขยายความร่วมมือในการพัฒนาเมือง
โดยวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ ดังนี้

1. อะไรบ้ำงที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีของเทศบำล และอยำกจะให้รักษำไว้ต่อไป
หรือมุ่งเน้นให้ดยี ิ่งขึน
(1)
(2)
(3)
ที่ครอบคลุมทุกด้าน
(4)

ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาของบุคลากร
มีบุคลากรที่มคี วามรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่แต่ละตาแหน่ง
ประเภทตาแหน่งของพนักงานเทศบาลมีความหลากหลายทาให้เกิดการทางาน
มีสวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างเป็นธรรมเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ

2. อะไรบ้ำงที่เป็นจุดอ่อนของเทศบำลที่ต้องพัฒนำหรือควรแก้ไข ปรับปรุง
(1) มีบุคลากรน้อยไม่เพียงพอต่อการทางานด้านการบริการให้กับประชาชน
(2) บุคลากรบางคนขาดความกระตือรือร้นในการทางาน ขาดความรับผิดชอบทา
ให้การงานทางานเกิดความล่าช้า
(3) สถานที่ทางานไม่อานวยความสะดวกแก่การทางานมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีมี
สิ่งรบกวนการทางานเยอะ
(4) อุปกรณ์ เทคโนโลยี IT มีน้อยไม่เพียงพอต่อการใช้งานรวมถึงทันสมัยของ
เทคโนโลยีตา่ งๆภายในหน่วยงานไม่อานวยความสะดวกในการทางาน

3. อะไรบ้ำงที่เป็นสิ่งท้ำทำย หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อ ให้กำรบริหำรงำนของ
เทศบำลประสบผลสำเร็จ เป้ำหมำยสูงสุดที่คำดหวัง
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(1) เนื่ อ งจากเป็ น องค์ ก รขนาดใหญ่ ท าให้ มี ก ารบริ ห ารราชการเป็ น เวลานาน
สามารถเป็นองค์กรต้นแบบได้
17/(2) ส่งเสริมคนดี...

(2)ส่งเสริมคนดี สร้างจิตสานึกให้บุคลากรทุกระดับ มีคุณธรรมและจริยธรรม
(3) สร้างวัฒนธรรมการทางาน สร้างค่านิยมที่เข้มแข็ง เช่น การสร้าง Service Mine
การทางานที่เป็นระบบทาให้งานประสบความสาเร็จได้อย่างรวดเร็ว
(4) การพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลง
(5) ผู้ปฏิบัติงานต้องปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ ทัศนคติใหม่ ๆ ในการทางาน

4. อะไรบ้ำงที่ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ควรจะทำ แต่ไม่ได้ทำในช่วงที่ผ่ำนมำ หรือท่ำน
คำดหวังให้ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่สนับสนุน
(1) แผนการปฏิบัติงานไม่ตรงกับผลการปฏิบัติงาน
(2) การบริหารงานด้านภารกิจงานกับด้านบุคลากรไม่สมดุลกัน
(3) การสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ยึดผลงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
(4) การบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบดิจทิ ัล
(5) มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างสม่าเสมอ
(6) สร้างขวัญ กาลังใจ สวัสดิการ ค่าตอบแทน การอบรมศึกษาดูงาน
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ค้นหา ศึกษาวิเคราะห์ ถึงความจาเป็นที่จะต้องพัฒนา
พนักงานเทศบาล ในตาแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตาแหน่งตามที่กาหนดในส่วน
ราชการตามแผนอัตรากาลังของเทศบาล ตลอดทั้งความจาเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปใน
การปฏิบัติราชการ การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ พระราชปรัชญาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อให้สังคมไทยมีชีวิตดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ไม่ ว่า
เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บนพื้นฐานวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยนามา
ประยุกต์ใช้
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล โดยสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควร เพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว กว้างขวาง ทั้งทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี โดยอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และความระมัดระวัง
ในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้วางแผนและดาเนินการทุกขั้นตอนควบคู่ไ ปกับการสร้างพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติทุกระดับให้สานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพียร ความมีสติปัญญา และความรอบคอบ มีเหตุผลโดยที่ความพอประมาณนั้น หมายถึง ความพอดี
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ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ใน
ระดับพอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ ของพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
18/ อย่างมีเหตุผล...

อย่างมีเ หตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เ กี่ย วข้องตลอดและผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ
เทศบาลนครเชีย งใหม่จึงได้น้อมนาหลัก เศรษฐกิจพอเพีย งมาพัฒนาพนัก งานเทศบาลบนพื้นฐาน
“ความรูค้ ู่คุณธรรม”
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำบุคลำกร “ข้ำรำชกำรยุคใหม่ หัวใจพอเพียง”
พันธกิจหลักกำรพัฒนำบุคลำกร
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงกาหนดพันธกิจ
หลักการพัฒนาบุคลากรไว้ ดังนี้
1) สรรหาบุคลากรตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2) พัฒนาบุคลากรอย่างมีคุณภาพ
3) เสริมสร้างขวัญ กาลังใจให้แก่บุคลากรอย่างเป็นธรรม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร
เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรของเทศบาลนครเชี ย งใหม่ บ รรลุ ผ ลตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข้ า งต้ น จึ ง
กาหนดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาหรือวิธีการดาเนินงานที่จะต้อง
มุ่ง เน้ น เพื่ อเป็ น กรอบชี้น าในการจัด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของเทศบาลนครเชี ย งใหม่ โดยแบ่ ง
ยุทธศาสตร์เป็น 3 ด้าน ได้แก่
1. กำรบริหำรจัดกำรที่ดมี ีประสิทธิภำพ เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. กำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี โดยการจัดทาโครงการอบรมพั ฒนา
บุคลากรในด้านต่าง ๆ หรือการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เช่น มาตรฐานบริการประชาชน การ
ให้บริการสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการอบรมอย่างต่อเนื่อง
3. กำรค ำนึ ง ถึ ง คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ ดี ข องบุ ค ลำกร โดยให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ สวั ส ดิ ก าร
ค่าตอบแทนเงินรางวัลประจาปี เพื่อเป็นขวัญ กาลังใจของบุคลากรทุกคน
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19/ ส่วนที่ 5...
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ส่วนที่ 5
หลักสูตรและวิธีกำรพัฒนำ
5.1 หลักสูตรกำรพัฒนำ
เทศบาลนครเชียงใหม่ กาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับบุคลากรในแต่ละตาแหน่ง
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร หรือ หลายหลักสูตรต่อปี ดังนี้
1) หลักสูตรความรูพ้ ืน้ ฐานในการปฏิบัติราชการ
2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
3) หลักสูตรความรูแ้ ละทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
4) หลักสูตรด้านการบริหาร
5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม

5.2 กำรดำเนินกำรพัฒนำบุคลกร
1. เทศบำลนครเชียงใหม่ดำเนินกำรเอง เช่น
1) การจัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
2) การประชุมประจาเดือนระหว่างผู้บริหารและพนักงานเทศบาล และการ
ประชุมประจาเดือนระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและผูใ้ ต้บังคับบัญชา
3) การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา การ
สับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การช่วยราชการ ฯลฯ
4) องค์กรดาเนินการเองและเรียนเชิญหน่วยงานอื่นเข้าร่วม เช่น เชิญมาเป็น
วิทยากรบรรยาย หรือวิทยากรกระบวนการ หรือเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุ ม/อบรม/สัมมนา/ดู
งาน
5) การให้สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-โท เป็นต้น
2. ดำเนินงำนร่วมกับองค์กรอื่น หรือ ผู้ท่เี หมำะสมดำเนินกำร ได้แก่
1) การจัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาร่วมกับองค์กร อื่น

(ภาครัฐและ

ภาคเอกชน)
2) การจัด ส่งบุคลากรเข้ารับ การประชุม /ฝึก อบรม/สัมมนา/ศึก ษาดูงานกั บ
หน่วยงานอื่น (ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นผู้ดาเนินการ)

49/5.3 วิธีการพัฒนาบุคลากร…..
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5.3 วิธีกำรพัฒนำบุคลำกร
วิธีการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย วิธีการพัฒนาวิธีใด วิธีหนึ่ง หรือ หลายวิธีก็ได้
ตามความจาเป็นและความเหมาะสม ดังนี้
1. การปฐมนิเทศ
2. การสอนงาน การให้คาปรึกษา
3. การมอบหมายงาน/การให้คาปรึกษา
4. การฝึกอบรม
5. การสนับสนุนการศึกษา
6. การให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ (ปริญญาตรี ปริญญาโท ) ด้วยทุนส่วนตัว
7. การศึกษาดูงาน
8. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
9. การประชุมสัมมนา
10.วิธีการอื่น ที่เหมาะสม

5.4 ระยะเวลำดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร
สามารถกาหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และ
หลักสูตรการพัฒนาในแต่ละหลักสูตร ตามความจาเป็นและความเหมาะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 - 2563

5.5 แนวทำงกำรดำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร
1. ส่งเสริมให้บุคลากร เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ เข้ารับการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนาและดูงานทั้งภายในและภายนอก เทศบาลนครเชียงใหม่
2. สร้างเครือข่าย การพัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลนครเชียงใหม่
เพือ่ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร ในด้านต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับทุนจากภาคเอกชนหรือทุนส่วนตัวเพื่อศึกษาต่อ
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร สามารถพัฒนาความรู้ เทคนิค การบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงานที่สาคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมการจัดการความรูภ้ ายในหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อให้สามารถนาความรู้จากการปฏิบัติจริง จากการฝึกฝน และจากประสบการณ์ที่แอบแฝงอยู่ในตัว
บุคคล มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน
6. จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและภาวะผู้นาสาหรับ
ผูบ้ ริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้างาน ของเทศบาลนครเชียงใหม่
50/7. พัฒนาบุคลากร..….
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7. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ
8. ใช้หลักการมอบหมายงานควบคู่กับการมอบอานาจในการปฏิบัติงาน
(Empowerment) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการทางานเพิ่มขึ้น
9. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยส่งเสริมการจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Standard operating procedure)
10. ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนงานให้บริการสาธารณะที่ สาคัญให้สั้น
กระชับ โดยเน้นการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง
11. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษให้สามารถพูด อ่าน เขียน
ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น รู ป ธรรม เพื่ อ สร้ า งโอกาสให้ บุ ค ลากรได้ ฝึ ก ฝนและพั ฒ นาทั ก ษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในระดับที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
12. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ สร้างทักษะด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง และส่งเสริมให้แต่ละงานจัดฝึกอบรม ให้แก่บุคลากรในสังกัด
เพื่อให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนา (Training Needs) เฉพาะของแต่ละหน่วยงาน
13. สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมหลัก การมีจรรยาวิชาชีพ ตาม
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยสอดแทรกไว้ในหลักสูตรการสัมมนา
14. กระตุ้นให้เกิดจิตสานึกรักองค์กร โดยจัดกิจกรรมที่สร้างเสริม ความรัก ความ
สามัคคี ความเป็นอัตตลักษณ์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ เช่น กิจกรรมด้านศาสนา หรือกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ ชุมชน หรือ สังคม

51/ ส่วนที่ 6..….
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ส่วนที่ 6
กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร

กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรตำมแผนพัฒนำพนักงำนเทศบำล ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563 ประกอบด้วยโครงกำรต่ำง ๆ ตำมหลักสูตร ดังนี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักสูตรความรูพ้ ืน้ ฐานในการปฏิบัติราชการ
หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
หลักสูตรความรู้และทักษะของงานในแต่ละตาแหน่ง
หลักสูตรด้านการบริหาร
หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
การส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม สัมมนาจากหน่วยงานภายนอก

**** รำยละเอียดโครงกำรในกำรพัฒนำบุคลำกร ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย *****
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ส่วนที่ 7
กำรติดตำมและประเมินผล

7.1 กำรติดตำมและประเมินผล
เทศบาลนครเชียงใหม่ จะจัดให้มกี ารตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการ
พัฒนา ดังนี้
1) การใช้แบบสอบถาม/แบบประเมินผล ก่อน-หลัง และแบบสอบถามติดตามการ
ประเมินผลภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะหนึ่ง
2) การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและ
ผูใ้ ต้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการพัฒนา
3) การขอรับทราบผลการประเมินผลจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ ดาเนินการพัฒนา เช่น
ในกรณีที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด เป็น
ต้น

7.2 หน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
พนักงำนเทศบำล
: ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ สำนักปลัดเทศบำล
มีหน้าที่
1) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ปีละ
1 ครั้ง โดยขอให้หน่วยงานต่างๆ ในเทศบาลนครเชียงใหม่รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลที่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา และนาผลการประเมินไปปรับปรุง
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
2) ประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล และจัดทารายงานสรุป
สัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล ปีละ 1 ครั้ง
50/ส่วนที่ 8……
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ส่วนที่ 8
หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ
งบประมำณ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
8.1 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ สำนักปลัดเทศบำล
มีหน้าที่
1) แต่งตัง้ คณะกรรมการและคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนคร
เชียงใหม่
2) จัดการประชุมคณะกรรมการและคณะทางาน พร้อมทั้งจัดทารายงานการประชุม
3) ส่งแบบสารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรทุกหน่วยงาน
4) รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลและจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่
(พ.ศ.2561-2563)
5) นาเสนอแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อผู้บริหาร และแก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
6) นาเสนอแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ ต่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ก.ท.จ.เชียงใหม่ พิจารณามีมติเห็นชอบแล้ว ให้ประกาศใช้
บังคับเป็นแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ตอ่ ไป
7) แจ้งผลการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลแก่ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
เพื่อดาเนินการต่อไป
8) จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลประจาปี
9) เสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจาปีและ
ข้อมูลการประเมินผลแต่ละกิจกรรม ต่อผู้บริหาร

8.2 งบประมำณในกำรดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร
1. จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2561 - 2563 ของเทศบาล
นครเชียงใหม่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากรตามโครงการที่รับผิดชอบ โดยถัวเฉลี่ย
จากงบดาเนินการปกติ ซึ่งปรากฏ ดังนี้
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน 2 โครงการ ดังนี้
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51/1.1.1 โครงการพัฒนา..

1.1.1 โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งจ่ายไว้ 95,000 บาท
1.1.2 โครงการสัมมนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท
1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดาเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ จานวน 2 โครงการ คือ
1.2.1 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท
1.2.2 โครงการบริหารเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ 21,500 บาท
1.3 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ งบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน 3 โครงการ
1.3.1 โครงการพั ฒ นาระบบการเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท
1.3.2 โครงการพั ฒ นาระบบการเรี ย นการสอน E-Learning ตั้ ง จ่ า ยไว้
50,000 บาท
1.3.3 โครงการอบรมทบทวนและพัฒนาความรู้ระบบคลังข้อสอบ ตั้งจ่ายไว้
100,000 บาท
1.4 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดาเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1.4.1 โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร ส านั ก การสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม (การทางานเป็นทีมและการจัดการความขัดแย้ง) ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท
1.4.2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท
1.4.3 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท
1.5 เงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ โครงการหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า เพื่อดาเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริการของโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่ รวม 6 กิจกรรม ตั้งจ่ายไว้ 365,000 บาท
1.6 แผนงานการรั ก ษาความสงบภายใน งานป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ นและระงั บ
อัคคีภัย งบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1.6.1 โครงการฝึก อบรมสัม มนาและส่งเสริ มสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ใ น
หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท
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52/1.6.2 โครงการฝึกอบรม...

1.6.2 โครงการฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้ง
จ่ายไว้ 50,000 บาท
1.7 แผนงานการรั ก ษาความสงบภายใน งานเทศกิ จ งบด าเนิ น งาน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท
1.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งจ่ายไว้ 935,000 บาท
1.9 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดาเนินงาน หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งจ่ายไว้ 350,000 บาท
1.10 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท
1.11 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดาเนินงาน หมวด
ค่าใช้ส อย ประเภทรายจ่ายเกี่ ย วเนื่องกั บ การปฏิบัติราชการที่ไ ม่เ ข้ าลัก ษณะรายจ่ ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 400,000 บาท
1.12 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ย วกั บ สาธารณสุข งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท
1.13 แผนงานสั งคมสงเคราะห์ งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ย วกั บ สั งคมสงเคราะห์ งบ
ดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท
1.14 แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนัน ทนาการ งานบริหารทั่ วไปเกี่ ย วกั บ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร ตั้งจ่ายไว้ 12,000 บาท
1.15 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการในราชอาณาจั ก ร ตั้ ง จ่ า ยไว้
420,000 บาท
53/หมายเหตุ...

53
หมายเหตุ สาหรับข้อ 1.8 – 1.15 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักระหว่างเดิน
ทางเข้ารับอบรม สัมมนา และมีสทิ ธิตามระเบียบที่ทางราชการกาหนดตลอดจนค่าลงทะเบียน
2. งบประมาณสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในสังกัด จานวน 11 โรงเรียน
3. เงินนอกงบประมาณของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชี ย งใหม่ ตามโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

8.3 ประโยชน์ท่คี ำดว่ำจะรับ
หากมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลนครเชียงใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการติดตามประเมินผลและนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลเป็นประจาทุกปี คาดว่าจะทาให้บุคลากรของเทศบาลนคร
เชีย งใหม่ ได้รับ การพั ฒนาและสามารถพัฒนาตนเองให้เ ป็นคนดี และคนเก่งอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมี
ขวัญกาลังใจและบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ และเป็นการ
สนับสนุนการดาเนินงานในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันจะทาให้การบริหารจัดการ
เทศบาลนครเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพและทางราชการได้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการที่จะแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ผลงานที่ดีในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนและท้องถิ่นต่อไป
*******************************************
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

1 นายสรวมไชย

มีสมศักดิ์

2 นายธัชพล

อภิรติมยั

3 นายรุ่ง

ศรีโพธิ์

4 นางศุภรัศมิ์

จันทร์ตะ๊ ธง

5 นางจิตสุรางค์

พรหมจิต

6 นางสาวธิดารัตน์ วิมลศิริสวุ รรณ

ตาแหน่ง

นักบริหารงานท้องถิ่น
(ปลัดเทศบาล)
นักบริหารงานท้องถิ่น
(รองปลัดเทศบาล)
นักบริหารงานท้องถิ่น
(รองปลัดเทศบาล)
สานักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล)
ฝ่ายอานวยการ
นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าฝ่ายอานวยการ)
งานควบคุมเทศพาณิชย์
นิตกิ ร

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
ระดับ
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม
สูง


สูง





กลาง





กลาง





ต้น





ปฏิบตั กิ าร









ชานาญการ









ชานาญการ

ปฏิบัติงาน

















ต้น





ชานาญการ









ชานาญการ









ชานาญการ









ชานาญการ
ชานาญการ













ชานาญการ









งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

7 นางวไลลักษณ์

สุขประเสริฐ

นักพัฒนาการท่องเที่ยว
(หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

8 นางสาวอรุณศรี ปัญโณ
9 นางดรุณี
จินะกา
10 นางสาวจีราภรณ์ มาตั๋น
11 นางสาวกรุณา

น้อยอ่า

12 นางอรรจนา

นามวงศ์พรหม

13 นายประสาน

สุยะวงค์

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ชานาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ )
งานอัตรากาลัง
นักทรัพยากรบุคคล
(หัวหน้างานอัตรากาลัง )
นักทรัพยากรบุคคล
งานสรรหาบรรจุแต่งตัง้ และพัฒนาบุคลากร

14 นางสาวสกาวพรรณ ธรรมคุณ

นักทรัพยากรบุคคล
(หัวหน้างานสรรหาบรรจุแต่งตัง้ และพัฒนาบุคลากร)

15 นางชุตมิ า
16 นายทรงพันธ์

ตันไพบูลย์
วัฒนพันธ์

นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
งานบริหารบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษา

17 นางสาวพิมพา

มูลยศ

นักทรัพยากรบุคคล
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ชื่อ - สกุล

ลาดับ

ตาแหน่ง

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
ระดับ
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม

(หัวหน้างานบริหารบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษา)

18 นายกัษมัน

วงษ์พานิช

19 นางอรนุช

แสง-ชูโต

20 นางจรรยาภรณ์

ไชยวิสทิ ธิ์

21 นางฐิตารีย์
วิวัตร์กติ ติกลุ
22 นางสาวกาญจนา วรรณพรม
23 นางสาวพัชราภรณ์ โถเหลือง
24 นางอัจฉรา

ทรงชัยกุล











ชานาญงาน

















ชานาญการ









ชานาญการ

ชานาญงาน





























เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชานาญงาน

























































นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายปกครอง
นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าฝ่ายปกครอง)
งานทะเบียนราษฎร
เจ้าพนักงานทะเบียน
(หัวหน้างานทะเบียนราษฎร)
เจ้าพนักงานทะเบียน
เจ้าพนักงานทะเบียน
เจ้าพนักงานธุรการ
งานบัตรประจาตัวประชาชน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ชานาญการ





ต้น





ชานาญงาน



ชานาญงาน
ชานาญงาน

(หัวหน้างานบัตรประจาตัวประชาชน)

25
26
27
28
29
30

นางสาวจรัสศรี

ปินตาเปี้ย
นางสาวสิริวารินทร์ ยะจอม
นางบุญญิสา
บัวทอง
ว่าที่ ร.ต.มาโนด ศรีนุ
นายสุพรรณ
เนตรสุวรรณ
นางพิสมัย
เกิดศรี

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
เจ้าพนักงานทะเบียน
เจ้าพนักงานธุรการ

ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ

ชานาญงาน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

31 นายประกาศ

เอี่ยมจันทร์

(หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

นายสัญชวัตร
นายณัฐพงศ์
นายสุพนธ์
นายอุดม
นายธนาเศรษฐ์
นายยรรยง
สิบเอกพัสธ์ธน
นายประพันธ์
นายวัลลภ
นายไชยณรงค์
นายวันชนะ

บัญชาการ
วุฒิเอ้ย
เขื่อนจินดาวงศ์
เบ้าเจริญ
ใจสิทธิ
พินจิ วงษ์
บัวระพวน
อภิวงค์
ทาเกิด
ประพันธ์ศรี
รู้บญ
ุ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชานาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชานาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชานาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชานาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชานาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชานาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชานาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชานาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชานาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชานาญงาน
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ชื่อ - สกุล

ลาดับ

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

นายวินจิ
นายสมศักย์
นายอนุรักษ์
นายอนุชา
นายถนอมศักดิ์
ว่าที่ ร.ท.อาทิตย์
นายธันวา
นายพินจิ
นายสถิตย์
นายพงษ์ศกั ดิ์
นายวุฒิชัย
นายจรัญ
นายวีระพงษ์
นายอินสอน

จอกดี
บุญธิมา
นันต๊ะ
เทพมงคล
พิจารณ์
มังกะละ
บุญตัน
การคนซื่อ
ไฝปวง
สอนไม้
ท่อเทศ
แปงแก้ว
บุญยัง
บุญเผือก

ตาแหน่ง

ระดับ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชานาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชานาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชานาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชานาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชานาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชานาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชานาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชานาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชานาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชานาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

ชานาญงาน

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม

























































งานรักษาความสงบเรียบร้อยและมัน่ คง
(หัวหน้างานรักษาความสงบเรียบร้อยและมัน่ คง)

57
58
59
60
61

นางจีรนันท์
นายสนั่น
นายพงษ์ศกั ดิ์
สิบเอกประทีป
สิบเอกยิ่งใหญ่

62 นางธมณวรรณ์

จินะวัน
อุ่นเรือน
เศษฐา
นันทะเรือน
อินต๊ะคา
สมณะ

63 นายวัชรพงศ์
เทพจันทร์
64 นายอรุณ
กาแพงแก้ว
65 นางสาวสกาวเดือน หมื่นแก้ว
66 นางสาวฐิตมิ า

จุโฑปะมา

เจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานเทศกิจ
นักจัดการงานเทศกิจ
นักจัดการงานเทศกิจ
นักจัดการงานเทศกิจ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
งานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
งานรัฐพิธแี ละกิจการสภา
เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบตั กิ าร

























ต้น





ชานาญการ

ปฏิบัติงาน

















ชานาญงาน









ชานาญงาน









สูง





ชานาญงาน
ชานาญการ

ปฏิบตั กิ าร
ปฏิบตั กิ าร

ชานาญการ

(หัวหน้างานรัฐพิธแี ละกิจการสภา)

67 นางสาวสุภาภรณ์ ฉ่าชื่น
68 นายวุฒิศกั ดิ์

คาปันติ๊บ

เจ้าพนักงานธุรการ
สานักการคลัง
นักบริหารงานการคลัง

25
การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่

ชื่อ - สกุล

ลาดับ

69 นางณัฐชยา

จิตติวัฒนพงศ์

70 นางสาวจิตติมา

ชื่นอารมย์

71 นางสุรี

ทักษิณิกวร

72 นางเผ่าภิญญา

ประภายสาธก

73
74
75
76
77

สิงห์คา
ลักษณ์แสงวิไล
คอสุวรรณ
สุยะวงค์
ไชยทอง

นางอนันตพร
นางสาวมารยาท
นางสาวญาณิศา
นางพรพรรณ
นางสมพิศ

ตาแหน่ง

(ผอ.สานักการคลัง)
งานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
(หัวหน้างานธุรการ)
เจ้าพนักงานธุรการ
ส่วนบริหารการคลัง
นักบริหารงานการคลัง
(ผอ.ส่วนบริหารการคลัง)
ฝ่ายการเงินและบัญชี
นักบริหารงานการคลัง
(หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี)
งานการเงินและบัญชี
(หัวหน้างานการเงินและบัญชี)
นักวิชาการคลัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการ

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
ระดับ
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม

ชานาญงาน









ปฏิบัติงาน









กลาง





ต้น





ชานาญการ

ชานาญงาน

























ชานาญการ









ชานาญงาน
ชานาญงาน













ต้น





ชานาญงาน

ปฏิบัติงาน













ต้น





ชานาญงาน
ชานาญงาน
ชานาญงาน

งานเงินเดือนบาเหน็จบานาญและสวัสดิการ

78 นางปาริชาต

นาระทะ

นักวิชาการคลัง
(หัวหน้างานเงินเดือนบาเหน็จบานาญและสวัสดิการ)

79 นางพวงทอง
80 นางสาวพิกลุ

วงศ์จนั ทร์คา
ขัดเรือง

81 นางจุฬารัตน์

ชัยเลิศ

82 นางอุไรวรรณ
83 นางมนัสนันท์

ทะนันไชย
สารทักษิณ

84 นางลัดดา

ไชยวงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ฝ่ายสถิติการคลัง
นักบริหารงานการคลัง
(หัวหน้าฝ่ายสถิตกิ ารคลัง )
งานสถิติการคลัง
เจ้าพนักงานการคลัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
งานระเบียบการคลัง
(หัวหน้างานระเบียบการคลัง )
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ
นักบริหารงานการคลัง
(หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ )

26
การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
ระดับ
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม

งานการจัดซื้อและการจ้าง
(หัวหน้างานการจัดซื้อและการจ้าง)

85 นางสาวดาราวรรณ วงศ์จนั ทร์คา
86 นางเกษร
พรรณา

เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ













ชานาญงาน













ชานาญงาน









ชานาญงาน









กลาง





ต้น





ชานาญงาน









ปฏิบัติงาน









ชานาญงาน









ชานาญงาน









ต้น





ชานาญการ









ชานาญงาน













ชานาญงาน
ชานาญงาน

งานบารุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน

87 นางสาวพัชรวลัย ชัยวรรณเสถียร
88 นางสาวเรืองศิริ คาสุวรรณ์

เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติงาน

งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

89 นางสาวคัทลียา

ผลาทร

เจ้าพนักงานพัสดุ
(หัวหน้างานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สนิ )

90 นางภูวารัตน์

ขอดแก้ว

91 นายจิรัฐภาคย์

อิ่นแก้ว

92 นางสาวกรรณิการ กันต์รพีเกสร

93 นางนันท์ธชั พรรณ ยอดสุวรรณ
94 นางสาวสุภารัตน์ กาวิล
95 นางศศินนั ท์

โรจน์รัตน์

96 นางฐิตชิ ญาน์

ปันแก้ว

เจ้าพนักงานพัสดุ
ส่วนพัฒนารายได้
นักบริหารงานการคลัง
(ผอ.ส่วนพัฒนารายได้)
ฝ่ายพัฒนารายได้
นักบริหารงานการคลัง
(หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้)
งานพัฒนารายได้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(หัวหน้างานพัฒนารายได้)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
งานเร่งรัดรายได้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(หัวหน้างานเร่งรัดรายได้)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

97 นางระพีพรรณ

ฉลาดธัญญกิจ

นักบริหารงานการคลัง
(หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์)

งานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ

98 นางเสาวรักษ์

ดิลกขมารักษ์

นักวิชาการคลัง
(หัวหน้างานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ )

99 นางเจตนา
100 นางรัตนา

ญาติฝูง
ศรีสกุ จิ จา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
งานจดทะเบียนพาณิชย์

ชานาญงาน

27
การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

101 นางนาตยา

เด็ดขาด

ตาแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ
(หัวหน้างานจดทะเบียนพาณิชย์)

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
ระดับ
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม
ชานาญงาน





ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

102 นางธาราภรณ์

วิทยวราวัฒน์

นักบริหารงานการคลัง

ต้น





ชานาญการ









ชานาญงาน

ชานาญงาน

















สูง





ชานาญงาน









ชานาญงาน

























































(หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

103 นางระวีวรรณ

ปัญญาช่วย

104 นางสาวสาหร่าย มณีผล
105 นางวีนสั
ศรีรัตน์
106 นายเกษม
สุริยะป้อ

107 นายณภัทร

ประเสริฐดี

108 นางสุมาลัย

จาปามาลา

109 นางสาวธิตราภรณ์ เหลืองประเสริฐ

110 นางสาววราลักษณ์ เสาวพนธ์
111 นายวิเชียร

บุญมี

112 นายทรงวุฒิ

เชิญขวัญศรี

งานแผนที่ภาษี
งานทะเบียนทรัพย์สนิ
นักวิชาการคลัง
(หัวหน้างานทะเบียนทรัพย์สนิ )
เจ้าพนักงานการคลัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
งานบริการข้อมูล
(หัวหน้างานบริการข้อมูล)
สานักการช่าง
นักบริหารงานช่าง
(ผอ.สานักการช่าง)
งานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
(หัวหน้างานธุรการ)
เจ้าพนักงานธุรการ

ชานาญงาน

งานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชานาญงาน
(หัวหน้างานการเงินและบัญชี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชานาญงาน
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
สถาปนิก
เชีย่ วชาญ
(หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน)

113 นายชูศกั ดิ์

114 นายทัศไนย
115 นางอาภาพร

ชินะโรจน์
ศรีรัตน์
แก้วเกตุ

116 นายอนุ

กิจบัญชา

นักผังเมือง
เชีย่ วชาญ
วิศวกรไฟฟ้า
ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
กลุ่มงานขนส่ง
วิศวกรโยธา
เชีย่ วชาญ

28
การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

117 นางนิตยา

วิเศษศักดิ์ศรี

118 นางอัมรา

คามามูล

119 นางบุศรา

เชียงปวน

ตาแหน่ง

(หัวหน้ากลุ่มงานขนส่ง)
งานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
(หัวหน้างานธุรการ)
เจ้าพนักงานธุรการ
งานการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
งานระบบขนส่งสาธารณะ

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
ระดับ
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม

ชานาญงาน









ชานาญงาน









ชานาญการ









ชานาญงาน









ชานาญการ









อาวุโส









ชานาญงาน









กลาง





ชานาญงาน









ชานาญงาน









ต้น





ชานาญการ









ปฏิบัติงาน









(หัวหน้างานระบบขนส่งสาธารณะ)
งานสถานีขนส่งแห่งที่ 1 (ช้างเผือก)

120 นายภานุวัชร

ศรีวิชัย

นายช่างโยธา
(หัวหน้างานสถานีขนส่งแห่งที่ 1 (ช้างเผือก)

งานสถานีขนส่งแห่งที่ 2 (อาเขต)

121 นายสุชาติ

วัฒนพันธ์

วิศวกรโยธา
(หัวหน้างานสถานีขนส่งแห่งที่ 2 (อาเขต)

122 นายธนิต

ห้วยหงษ์ทอง

123 นายประทีป

กะนะ

นายช่างโยธา
งานสถานีขนส่งแห่งที่ 3
นายช่างโยธา
(หัวหน้างานสถานีขนส่งแห่งที่ 3)

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

124 นายวราวุฒิ

โตคณิตชาติ

นักบริหารงานช่าง
(ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง)

125 นางกรรณิการ์

ปาณะวีระ

126 นางสาวเสาวนีย์ ทองเหลื่อม
127 นายยุวบูรณ์

ศักดิ์สม

งานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
(หัวหน้างานธุรการ)
เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายควบคุมอาคาร
นักบริหารงานช่าง
(หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร)
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

128 นายศักดิ์สทิ ธิ์

จินะวงค์

วิศวกรโยธา
(หัวหน้างานควบคุมการก่อสร้างอาคาร)

129 นายณัฐวุฒิ

สุวรรณ

นายช่างโยธา
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ชื่อ - สกุล

ลาดับ

นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
งานขออนุญาตอาคาร
134 นางรัตนา
ไชยารักษ์
นายช่างโยธา
(หัวหน้างานขออนุญาตอาคาร)
135 นางสาวรจนา
ระวังภัย
นายช่างโยธา
136 นายจินดาพร
เลาวพงศ์
วิศวกรโยธา
137 นายทนง
แก้วเรือน
สถาปนิก
138 นางสาวสุภารี
ดีสงู เนิน
สถาปนิก
ฝ่ายผังเมือง
139 นายจิโรจน์
โรจนเสาวภาคย์ นักบริหารงานช่าง
(หัวหน้าฝ่ายผังเมือง)
งานจัดทาผังเมือง
140 นายวิสนั ต์
คาลอย
นักผังเมือง
(หัวหน้างานจัดทาผังเมือง)
141 นายวีรยุทธ
สุนทรวารี
นายช่างเขียนแบบ
142 นายชีวาวิชญ์
อุทศิ เวทศักดิ์
นายช่างโยธา
143 นางสมจิต
เชี่ยวการค้า
นายช่างโยธา
งานควบคุมผังเมือง
144 นายบรรณศาสตร์ สุขตระกูล
นักผังเมือง
145 นายธีรพล
ธรรมขัตยิ ์
นายช่างโยธา
ส่วนออกแบบและก่อสร้าง
146 นายเอกพันธ์
พรหมประสิทธิ์ นักบริหารงานช่าง
(ผอ.ส่วนออกแบบและก่อสร้าง)
งานธุรการ
147 นางจันทร์ธมิ า
วัฒนพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
(หัวหน้างานธุรการ)
148 นางพรรณนิภา พรหมประสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายวิศวกรรม
(หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม)
งานวิศวกรรม 1
149 นายบุญส่ง
เลาะวิถี
วิศวกรโยธา
130
131
132
133

นายพิสษิ ฐ์
นายนิคม
นายธนภัทร
นายวิรัช

ไกรอนันท์สกุล
พานทอง
สุโฆสิต
ศรีวงษ์ฉาย

ตาแหน่ง

ระดับ

อาวุโส
อาวุโส
ชานาญงาน
ชานาญงาน

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม

















อาวุโส









ชานาญงาน

ปฏิบตั กิ าร





















ต้น





ชานาญการ









อาวุโส
อาวุโส
อาวุโส

















ชานาญการ

ชานาญงาน













กลาง





ชานาญงาน









ชานาญงาน









ชานาญการพิเศษ









ชานาญการ
ชานาญการ

30
การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

150 นายกฤษดา
151 นายบุญสร้างไว้

กล้าหาญ
เทียนทอง

152 นายทรงธรรม

เนียมวัฒนะ

153 นายวีระวัฒน์

154 นายศุภฤกษ์

ไชยวัณณ์
กีไสย

155 นายเอนก

ชาญเชี่ยว

156 นายสมพงษ์
157 นายเอกสิทธิ์

ศิริคณ
ุ
รุ่งสุรีย์แสงทอง

158 นายจักขุบาล

ธนัญชัย

159 นายสถาพร

วงศ์ลอื เกียรติ

160 นายสุพจน์

ศรีงาม

161 นายสันติ

มยุเรศสกุล

162 นายวัชรินทร์

บัวทอง

163 นายพันธุป์ ระสิทธิ์

บุญเนาว์

164 นายคงกะพัน

พลนาวี

165 นายอติชาต

ชูวงศ์

166 นายเธียรชัย

วงษ์ศริ ิ

ตาแหน่ง

(หัวหน้างานวิศวกรรม 1)
นายช่างโยธา
นายช่างสารวจ
งานวิศวกรรม 2
วิศวกรโยธา
(หัวหน้างานวิศวกรรม 2)
นายช่างสารวจ
นายช่างโยธา
งานวิศวกรรม 3
วิศวกรโยธา
(หัวหน้างานวิศวกรรม 3)
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
ฝ่ายสถาปัตยกรรม
นักบริหารงานช่าง
(หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม)
งานสถาปัตยกรรม 1
สถาปนิก
(หัวหน้างานสถาปัตยกรรม 1)
นายช่างเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม 2
สถาปนิก
(หัวหน้างานสถาปัตยกรรม 2)
นายช่างโยธา
งานสถาปัตยกรรม 3
สถาปนิก
(หัวหน้างานสถาปัตยกรรม 3)
สถาปนิก
ส่วนการโยธา
นักบริหารงานช่าง
(ผอ.ส่วนการโยธา)
งานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
(หัวหน้างานธุรการ)

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
ระดับ
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม
อาวุโส
อาวุโส













ชานาญการ









ปฏิบัติงาน
ชานาญงาน













เชีย่ วชาญ









ชานาญงาน

อาวุโส













ต้น





ชานาญการพิเศษ









อาวุโส









ชานาญการพิเศษ









อาวุโส









ชานาญการ









ปฏิบตั กิ าร









กลาง





ชานาญงาน
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

167 นางมัทนา

นครชัยศรี

168 นายบุรทัช

เสาวพนธ์

ตาแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายสาธารณูปโภค
นักบริหารงานช่าง
(หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค)

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
ระดับ
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม
ชานาญงาน




ต้น





อาวุโส









ปฏิบัติงาน

อาวุโส

















อาวุโส

































อาวุโส





















ชานาญการ









ชานาญงาน









ชานาญการ









ชานาญงาน













งานบารุงรักษาทางและสะพาน

169 นายพิทกั ษ์

พรรณา

นายช่างโยธา
(หัวหน้างานบารุงรักษาทางและสะพาน)

170 นายกฤษณ์
171 นายก่อเกียรติ
172 นายยงยุทธ

อยู่สทุ ธิ์
จาปา
จันต๊ะมงคล

นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
นายช่างเครื่องกล

ชานาญงาน

งานสถานทีแ่ ละไฟฟ้าสาธารณะ
173 นายพรสถิตย์

อ้อลาย

นายช่างโยธา
(หัวหน้างานสถานทีแ่ ละไฟฟ้าสาธารณะ)

174 นายนภดล
175 นาย ธ.ธง

ลังกาฟ้า
ชัยทัศน์

176 นายธนคม

จันทร์ปงิ

177 นายจรัญ

แก้วมล

นายช่างไฟฟ้า
อาวุโส
นายช่างไฟฟ้า
อาวุโส
ฝ่ายสวนสาธารณะ
นักบริหารงานช่าง
ต้น
(หัวหน้าฝ่ายสวนสาธารณะ)
งานบารุงรักษาสวนสาธารณะ
นักวิชาการสวนสาธารณะ
ชานาญการ
(หัวหน้างานบารุงรักษาสวนสาธารณะ)

178 นายศราวุธ

179 นายโชติพัฒน์

180 นายวินศ์
181 นายชนัฐ

กันธิโน
วงศ์ไชยทะ
พุทธวงค์
เปรมไทย

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
นายช่างเครื่องกล

ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

งานเรือนเพาะชาและขยายพันธุ์

182 นายบุญลพ

ดีสวุ รรณ์

นักวิชาการสวนสาธารณะ
(หัวหน้างานเรือนเพาะชาและขยายพันธุ์)

183 นายสุรินทร์

สายมงคล

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
งานตกแต่งเมืองและพืน้ ที่สาธารณะ

184 นายเมษ์ฑีฬ์

จิรย์ณะช์

นักวิชาการสวนสาธารณะ
(หัวหน้างานตกแต่งเมืองและพื้นทีส่ าธารณะ)

185 นายสุรพล

186 นายกิตติ์ธเนศ

ไชยคาหล้า
เกาะทอง

นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

ชานาญงาน
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

187 ว่าที่ ร.ต.เกียรติศักดิ์ เพียรผลดีสกุล

ตาแหน่ง

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
นักบริหารงานช่าง
(หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมจราจร)

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
ระดับ
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม
ต้น





ชานาญการ









ปฏิบตั กิ าร









กลาง





ชานาญงาน









ชานาญงาน
ชานาญงาน













ปฏิบตั กิ าร









ชานาญการ









ต้น





ชานาญการ









ปฏิบัติงาน

















งานวิเคราะห์และวางระบบจราจร

188 นายอนันตพงษ์

วัชรปรีดาพล

วิศวกรโยธา
(หัวหน้างานวิเคราะห์และวางระบบจราจร)
งานสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร

189 นายปฏิพัทธ์

อุ่นบ้าน

วิศวกรไฟฟ้า
(หัวหน้างานสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร)

190 นายวิสาขะ

ปัญญาช่วย

191 นางเพ็ญศรี

แก้วพินจิ

192 นายกุลพงศ์
ไชยทิพย์
193 นางสาวดวงเดือน หน่อคา

ส่วนช่างสุขาภิบาล
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล
(ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล)
งานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
(หัวหน้างานธุรการ)
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว
(หัวหน้าฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว )

งานกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

194 นายประสพชัย

แขกอ้อย

วิศวกรสุขาภิบาล
(หัวหน้างานกาจัดมูลฝอยและสิง่ ปฎิกลู )
งานสถานีขนถ่ายขยะและโรงงานเผาขยะติดเชือ้

195 นายนฤดม

องค์ไชย

นักวิชาการสุขาภิบาล
(หัวหน้างานสถานีขนถ่ายขยะและโรงงานเผาขยะติดเชื้อ)

196 นายกิตกิ ร

โตคณิตชาติ

ฝ่ายจัดการคุณภาพน้า
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล
(หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้า)
งานควบคุมและตรวจสอบการบาบัดน้าเสีย

197 นายวงกต

โอวาทสกุล

วิศวกรสุขาภิบาล
(หัวหน้างานควบคุมและตรวจสอบการบาบัดน้าเสีย)

198 นายปัญญาพล

199 นายประจวบ
200 นายอนุสนธ์

ใสุดา
พานพุฒ
เผ่าเพ็ชร

นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
วิศวกรเครื่องกล

อาวุโส
ชานาญการ
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ชื่อ - สกุล

ลาดับ

201 นายมาณุพันธ์

พ่วงพลับ

ตาแหน่ง

งานวิเคราะห์คุณภาพน้า
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
ระดับ
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม
ชานาญการ









ชานาญการ









ชานาญการ









ชานาญงาน

อาวุโส
อาวุโส

















ชานาญการพิเศษ









ชานาญการ









ปฏิบตั กิ าร
ปฏิบตั กิ าร













ชานาญการ









สูง





ชานาญการพิเศษ





























(หัวหน้างานวิเคราะห์คุณภาพน้า)

202 นางกมลวรรณ

เกี้ยวฝั้น

นักวิทยาศาสตร์
งานบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายน้า

203 นายตะวัน

โด่งดัง

วิศวกรโยธา
(หัวหน้างานบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายน้า)

204 นายราเชนทร์
205 นายนิรุธ
206 นายอนุสรณ์

จันณะคา
สุทธิพงษ์
บัวคลี่

นายช่างโยธา
นายช่างเครื่องกล
นายช่างเครื่องกล
กลุ่มงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

207 นางรงรอง

ดุริยพันธุ์

นักวิชาการสุขาภิบาล
(หัวหน้ากลุ่มงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง)

งานควบคุมคุณภาพอากาศและเสียง
2088

นายนพดล

สวัสดิ์

นักวิชาการสุขาภิบาล
(หัวหน้างานควบคุมคุณภาพอากาศและเสียง)

209 นายตฤณวัสส์
210 นางสาวพัชรา

สุวรรณปริค
มหายศ

นักวิชาการสุขาภิบาล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม

211 นางสาวจริยา

ตันจันทร์พงศ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
(หัวหน้างานส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม)
สานักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม

212 นางเยาวเรศ

บุญถม

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ผอ.สานักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

งานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข

213 นางศรัณยา

วรรณวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุข
(หัวหน้างานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข)

214 นางณัฐจิต

เพิ่มพูนวิวัฒน์

215 นางสาวชฏาภรณ์ เต็มสี

216 นายศักดิ์

ทาปัน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
ต้น
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
งานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชานาญงาน
(หัวหน้างานธุรการ)
เจ้าพนักงานธุรการ
ชานาญงาน
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

217 นางสาวเกศร

218 นางพิมนภัทร์

คาแสน
เพ็งพันลา

ตาแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
งานการเงินและบัญชี

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
ระดับ
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม
ชานาญงาน




ชานาญงาน





ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม

219 นายดนัย

สารพฤกษ์

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กลาง





ต้น





ชานาญการพิเศษ









ชานาญการพิเศษ





























ชานาญการ









ชานาญการ









ปฏิบตั กิ าร









ชานาญการ









(ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
220 นายรัตน์ประกร

221 นางนิ่มอนงค์

ธนัทพวงเงินมาก

นาควัชระ

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ)
งานสร้างเสริมสุขภาพ
พยาบาลวิชาชีพ
(หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพ)
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

222 นางแพรแก้ว

คูอาริยะกุล

พยาบาลวิชาชีพ
(หัวหน้างานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน)

223 นางขวัญสุดา

กาแพงแก้ว

224 นางณัฐฐิญา

วัฒนดิลกพัฒน์

225 นายพลากร

ภาคภูมิ

โภชนากร
อาวุโส
งานสุขภาพจิต
พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ
(หัวหน้างานสุขภาพจิต )
ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ต้น
(หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค)
งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป

226 นางนัชชา

คงกะทรัพย์

พยาบาลวิชาชีพ
(หัวหน้างานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทัว่ ไป)
งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์พาหะ

227 นางสุนทรา

อนันต์รัตนวิมล

พยาบาลวิชาชีพ
(หัวหน้างานป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์พาหะ)

228 นายอารี

มาธนะสารวุฒิ

229 นางสาวดาราวรรณ ปัญญาภู

พยาบาลวิชาชีพ
งานโรคไม่ติดต่อ
พยาบาลวิชาชีพ
(หัวหน้างานโรคไม่ตดิ ต่อ)
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
ระดับ
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม

ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

230 นายกฤษณะ

ไกยสิทธิ์

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กลาง





ต้น





ชานาญการ









ชานาญงาน









ชานาญการ









ปฏิบตั กิ าร









ชานาญงาน









ต้น





ชานาญการ

























ชานาญการ









ชานาญงาน









(ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
231 นายพิศาล

พันธุ์เสนีย์

232 นางกนกพร

พรรณทวี

233 นายพิรุณ

ฟองมณี

234 นายพิรุณ

ชุตพิ งษ์วิเวท

235 นายปองพล

หอมคง

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(หัวหน้าฝ่ายบริการสิง่ แวดล้อม)
งานบริการสิ่งแวดล้อม
พยาบาลวิชาชีพ
(หัวหน้างานบริการสิ่งแวดล้อม)
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
งานสัตวแพทย์
นายสัตวแพทย์
(หัวหน้างานสัตวแพทย์ )
นายสัตวแพทย์
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

236 นางลาวัล

ยศประสิทธิ์

เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ฝ่ายบริการสาธารณสุข

237 นางสร้อยทิพย์

เป็งคา

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข)
งานสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมชุมชน

238 นางแสงจันทร์

กล่อมเกษม

นักวิชาการสุขาภิบาล
(หัวหน้างานสุขาภิบาลสิ่งแวดดล้อมชุมชน)

239 นางธีราลักษณ์

ลาดใจ

240 นายวรพจน์

รอดบุญชัย

งานคุ้มครองผู้บริโภค
นักวิชาการสุขาภิบาล
ชานาญการ
(หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค)
งานสุขาภิบาลอาหารและน้า
นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบตั กิ าร
(หัวหน้างานสุขาภิบาลอาหารและน้า)

241 นางอรทัย

สุรวัฒนาวรรณ

242 นางกุลรดา

พัทธะศิลป์

นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
(ผอ.โรงพยาบาล)
งานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

243 นางสาวภิญญา

ภานันท์ศริ ิ

244 นางสาวสิริญญา กาสุนนั ท์

ตาแหน่ง

(หัวหน้างานธุรการ)
เจ้าพนักงานธุรการ

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
ระดับ
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม








































ชานาญงาน













ชานาญการ









นักกายภาพบาบัด
ชานาญการ
งานแพทย์แผนไทย 1
พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการพิเศษ
(หัวหน้างานแพทย์แผนไทย 1)
พยาบาลเทคนิค
ชานาญงาน
งานแพทย์แผนไทย 2
พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการพิเศษ
(หัวหน้างานแพทย์แผนไทย 2)
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ทันตแพทย์
เชีย่ วชาญ

















































ปฏิบัติงาน

งานการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ
(หัวหน้างานการเงินและบัญชี)
กลุ่มงานบริการการแพทย์
(หัวหน้ากลุ่มงานบริการการแพทย์)

245 ร.ต.หญิงสันตวดี แก้วมณีนวล

246 นายวรพันธ์

พันธศรี

247 นางสุปราณี

คันธา

งานเวชปฎิบัติทั่วไป
นายแพทย์
ชานาญการพิเศษ
(หัวหน้างานเวชปฏิบตั ทิ ั่วไป)
นายแพทย์
ชานาญการ
งานพยาธิวิทยาและรังสีวิทยา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชานาญการ
(หัวหน้างานพยาธิวิทยาและรังสีวิทยา)

248 นายธนะ

249 นางพิลาวัน

ปัญญาละ
ยะทานนท์

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

ชานาญงาน

งานกายภาพบาบัดและแพทย์ทางเลือก

250 นางสุกญ
ั ญา

คาบุญเรือง

นักกายภาพบาบัด
(หัวหน้างานกายภาพบาบัดและแพทย์ทางเลือก)

251 นางมณีวรรณธกานต์ อารีเอื้อ
252 นางสุณีย์

สินธพอาชากุล

253 นางชนาภา

ประเสริฐสังข์

254 นางสาวสุธาดา

ศรีเริญ

255 นายฉัตรพงศ์

ชื่นสุวรรณกุล

(หัวหน้ากลุม่ งานทันตสาธารณสุข )

256 นายพันธกานต์

อาสาสรรพกิจ

งานคลีนิกทันตกรรม
ทันตแพทย์

ชานาญการ
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

257 นางสาวณัฐพร

258 นางวราภรณ์

259 นางสาวธัญภา

วิมลสันติรังสี
วิบลู สันติ
ตันตรานนท์

ตาแหน่ง

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
ระดับ
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม

(หัวหน้างานคลีนกิ ทันตกรรม)
ทันตแพทย์
ปฏิบตั กิ าร
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชานาญงาน
ทันตแพทย์
ปฏิบตั กิ าร

















ชานาญการ









ชานาญงาน









ชานาญการพิเศษ









ชานาญการพิเศษ









ชานาญการพิเศษ









ชานาญการพิเศษ









ชานาญการพิเศษ

























ปฏิบตั กิ าร





















ชานาญการพิเศษ









งานส่งเสริมและป้องกันทันตสาธารณสุข

260 นางสาวอภิญญา บุญสูง

ทันตแพทย์
(หัวหน้างานส่งเสริมและป้องกันทันตสาธารณสุข)

261 นางศรีประเสริฐ

บุญสูง

262 นางศศิวิมล

อินทะรุกขา

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานเภสัชสาธารณสุข
เภสัชกร
(หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชสาธารณสุข)
งานเภสัชกรรมบริการและคลีนิก

263 นายพัฒน์

เลิศทัศนีย์

เภสัชกร
(หัวหน้างานเภสัชกรรมบริการและคลีนิก)

264 นางกัญญา

ไชยวงค์

265 นางสาวรุ่งทิพย์

เลากิตติศกั ดิ์

266 นางวันทนา

ทีฆพุฒิ

267 นางนันทพัทธ์

จันทร์ตะ๊ ฝั้น
268 นางลัดดาวัลย์
เกษรเสาวภาค
269 นางสาววราภรณ์ วัชรินทร์

งานเภสัชกรรมชุมชน
เภสัชกร
(หัวหน้างานเภสัชกรรมชุมชน)
กลุ่มงานการพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ
(หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล)
งานผู้ป่วยนอก
พยาบาลวิชาชีพ
(หัวหน้างานผู้ปว่ ยนอก)
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
งานผู้ปว่ ยอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน

ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ

ชานาญการ

(หัวหน้างานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)

270 นายนาวิน

273 นางสาวณัฐพร

ทรัพย์มามูล
ฟุ้งกิตติกลุ
อินทะวงษ์
ลิ้มรังสรรค์

274 นางสุดสวาท

พรหมปัญญา

271 นางสาวสิริกลุ
272 นางสาวสายพิน

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
งานผู้ป่วยใน
พยาบาลวิชาชีพ

ชานาญการ

ชานาญการ

ปฏิบตั กิ าร

38
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ชื่อ - สกุล

ลาดับ

275

276
277

278

279

ตาแหน่ง

(หัวหน้างานผู้ปว่ ยใน)
นางสาวธัชกร
บุญชัยวงค์
พยาบาลวิชาชีพ
นางสุมาลี
เชวงศักดิ์โสภาคย์ พยาบาลวิชาชีพ
นางลาวัณย์
จริยา
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวอัญชลี จันทร์สอาด
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวภัทรานิษฐ์ น่านกร
พยาบาลวิชาชีพ

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
ระดับ
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม

ปฏิบตั กิ าร

























ชานาญการ









ชานาญการพิเศษ









ชานาญการ









ชานาญการ









ชานาญการพิเศษ









ชานาญการ









ชานาญการพิเศษ









ชานาญการพิเศษ









ชานาญการพิเศษ

























ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ

ชานาญการ
ชานาญการ

งานหน่วยจ่ายกลางและโภชนาการ

280 นางดวงเดือน

สุริยะป้อ

พยาบาลวิชาชีพ
(หัวหน้างานหน่วยจ่ายกลางและโภชนาการ)

281 นางจรรยา

ไชยพาน

กลุ่มงานสุขภาพชุมชน
พยาบาลวิชาชีพ
(หัวหน้ากลุ่มงนสุขภาพชุมชน)
งานศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาล

282 นางศิริธร

สอนดิษฐ

พยาบาลวิชาชีพ
(หัวหน้างานศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาล)

283 นางศุภนุช

อร่ามศรี

284 นางกุลจิรา

เอี่ยมผา

พยาบาลวิชาชีพ
งานศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย
พยาบาลวิชาชีพ
(หัวหน้างานศูนย์สขุ ภาพชุมชนศรีวิชัย)

285 นางโสมรัศมิ์

286 นางฐิตมิ าภัทร์
287 นางธิดารัตน์

สมมิตร

พยาบาลวิชาชีพ
งานประกันสุขภาพ
ธนพรหมาวิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ
(หัวหน้างานประกันสุขภาพ)
สงวนเพชรจินดา พยาบาลวิชาชีพ
งานศูนย์สขุ ภาพชุมชนหนองหอย

288 นางลัดดาวัลย์

เกษมพิทกั ษ์พงค์ พยาบาลวิชาชีพ
(หัวหน้างานศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย)

289 นางพรนภา

ศรีโพธิ์

290 นางสุปรียา

พงศ์สกุล

พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ
งานศูนย์ดแู ลผู้สงู อายุ
พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการพิเศษ
(หัวหน้างานศูนย์ดแู ลผู้สงู อายุ )

กองวิชาการและแผนงาน

39
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ชื่อ - สกุล

ลาดับ

291 นางสุทธิรา
292
293
294
295

นางศรีแพลน
นางธันย์ชนก
นางสาวจิราภรณ์
นางกฤษณวรรณ

ดวงแก้ว
ชนะพรหมเมือง
ไววาง
เอมหฤทัย
อ่อนอ้น

296 นางสาวกฤติยา

บุรารักษ์

297 นายวรเชษฐ์

ไชยหล้า

ตาแหน่ง

(ผอ.กองวิชาการและแผนงาน)
งานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
(หัวหน้างานธุรการ)
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
งานวิเทศสัมพันธ์
นักวิเทศสัมพันธ์
(หัวหน้างานวิเทศสมันพันธ์)
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไป

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
ระดับ
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม

ชานาญงาน









ชานาญงาน

ปฏิบัติงาน





















ชานาญการ









ต้น

















































ต้น





ปฏิบตั กิ าร









ชานาญงาน
ชานาญงาน

(หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
298 นางสุพัตรา

เหลืองอภิชน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
(หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

299 นางปิยวรรณ
300 นางนภิสพร

พิทกั ษ์
บุณยราศรัย

301 นางสาวจิตประภัทร์ วิชาเกวียน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
งานจัดทางบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบตั กิ าร
(หัวหน้างานจัดทางบประมาณ)
งานวิจัยประเมินผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

302 นางสาวปนัดดา

บรรเลง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
(หัวหน้างานวิจัยประเมินผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

303 นายปิยะวัฒน์

รุ่งเรืองวงศา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

304 นางพงษ์ลดา

เอี่ยมเจริญ

นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ)

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

305 นางสาวสกาวรัตน์ จันทร์มาทอง

นักประชาสัมพันธ์
(หัวหน้างานบริการและเผยแพร่วิชาการ)

40
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

306 นายอิทธิกลุ

เห่วซึ่งเจริญ

307 นางชมภูนชุ

อ่อนคา

ตาแหน่ง

งานประชาสัมพันธ์
(หัวหน้างานประชาสัมพันธ์)
นายช่างภาพ
กลุ่มงานนิติการ
นิตกิ ร
(หัวหน้ากลุ่มงานนิตกิ าร)

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
ระดับ
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม

ชานาญงาน









ชานาญการพิเศษ









ชานาญการ









ปฏิบตั กิ าร









ชานาญการ









ปฏิบตั กิ าร









ชานาญการ









นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ









ชานาญการพิเศษ









นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ









ปฏิบตั กิ าร









นักสันทนาการ
ปฏิบตั กิ าร
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ปฏิบตั กิ าร
งานประสานการพัฒนาเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ





















งานสอบสวนและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

308 นางสาวศุภวรรณ สันป่าแก้ว

นิตกิ ร
(หัวหน้างานสอบสวนและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ )

309 นางสาวภูสดุ า

น้อยอ่า

นิตกิ ร
งานนิติกรรมสัญญาการตราเทศบัญญัติ

310 นางสาวสมปรารถนา จิตต์เกษม

นิตกิ ร
(หัวหน้างานนิติกรรมสัญญาการตราเทศบัญญัต)ิ

งานดาเนินคดีและการบังคับคดี

311 นายยรรยง

ลีรพันธุ์

นิตกิ ร
(หัวหน้างานดาเนินคดีและการบังคับดดี)

312 นางละเอียด

ศรีลอ้ ม

นิตกิ ร
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมือง

313 นางสุวารี

วงศ์กองแก้ว

(หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมือง)

314 นายสาธิต

นาระทะ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
งานหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

315 นางทับทิม

สุขะวงศ์นนั ท์

(หัวหน้างานหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่)

งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

316 นางสาวจุฑาพร

อินทวงค์

นักประชาสัมพันธ์
(หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม)

317 นางสาวสุธดิ า

318 นายณัฏฐ์ธนา

มหาวรรณ
บุษบรรณ์

319 นางสาวอลิสา

ยังเยี่ยม

(หัวหน้างานประสานการพัฒนาเมือง)

41
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

320 นายพิเชษฐ์

มากโพ

ตาแหน่ง

สานักการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา
(ผอ.สานักการศึกษา)
ฝ่ายแผนงานและโครงการ

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
ระดับ
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม
สูง





ชานาญการ









ชานาญงาน









ชานาญงาน
ชานาญงาน













ต้น





ปฏิบตั กิ าร









คศ.2









กลาง





(หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ)

321 นางธัชชา

ชนินทร์วณิชย์

งานแผนงานและโครงการ
นักวิชาการศึกษา
(หัวหน้างานแผนงานและโครงการ)

322 นางจรรยา

ชุ่มเชื้อ

323 นายพีระพล

324 นายสุเทพ

ชุ่มเชื้อ
สมพวง

325 นางเกสรา

ปรีชุม

326 นางสาววันทนีย์

นามคา

327 นางอภิรดี

มิตรวงษา

328 นายอดุลย์

เครือยศ

งานระบบสารสนเทศ
งานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
(หัวหน้างานธุรการ)
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายการเงินและบัญชี
นักบริหารงานการคลัง
(หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี)
งานงบประมาณ
(หัวหน้างานงบประมาณ)
งานการเงินและบัญชี
(หัวหน้างานการเงินและบัญชี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
(หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ )
งานบริหารวิชาการ
(หัวหน้างานบริหารวิชาการ)
งานนิเทศการศึกษา
(หัวหน้างานนิเทศการศึกษา)
ส่วนบริหารการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา
(รองผอ.สานักการศึกษา)
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
(หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน)

42
การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

329 นางสาวเกตุทพิ ย์ เผ่าฟู

330 นางจิดาภา

เอกสุวรรณ

331 นายสุพล

ทาคา

ตาแหน่ง

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
ระดับ
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม

งานการศึกษาปฐมวัย
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบตั กิ าร
(หัวหน้างานการศึกษาปฐมวัย)
งานโรงเรียน
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบตั กิ าร
(หัวหน้างานโรงเรียน)
งานกิจการนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ
นักบริหารงานการศึกษา
ต้น
(หัวหน้าฝ่ายวิชาการ)





















ปฏิบตั กิ าร









กลาง





ต้น





ต้น













งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร

332 นางสาวนงลักษณ์ ขันอุระ

นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

(หัวหน้างานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีฯ)
ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

333 นางอัญชิสา

ควัฒน์กลุ

นักบริหารงานการศึกษา
(รองผอ.สานักการศึกษา)
ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

334 นางสาวณภัชภา

กองไชย

นักบริหารงานการศึกษา
(หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย )

งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
(หัวหน้างานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย )

งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
(หัวหน้างานฝึกและส่งเสริมอาชีพ )
งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา

335 นางสาวดาริกา

เตชะวัง

(หัวหน้างานห้องสมุด)
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
นักบริหารงานการศึกษา
(หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน)

336 นายภาสกร

เจียงสงวน

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
นักสันทนาการ
ชานาญการ
(หัวหน้างานกิจกรรมเด็กและเยาวชน)

งานกีฬาและนันทนาการ
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

337 ว่าที่ ร.ต.บารุง

วัชรเทศ

ตาแหน่ง

นักสันทนาการ

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
ระดับ
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม
ชานาญการ





(หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ)
ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปและวัฒนธรรม

338 นางวชิรา

กันธิยะ

นักบริหารงานการศึกษา

ต้น





ปฏิบตั กิ าร











(หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปและวัฒนธรรม)

งานกิจการศาสนา
งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม

339 นายมารุต

ดารงวงษ์สวุ ินยั

นักวิชาการศึกษา























































(หัวหน้างานส่งเสริมประเพณีศลิ ปวัฒนธรรม)

340 นางพิรุณ

กิ่งสุวรรณพงษ์

341 นางสาวณิชานันท์ วิโรจน์พันธุ์

342 นางสาวชฤทธิพร ณฤดีธติ ภิ มู ิ

กองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม กลาง
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม)
งานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชานาญงาน
(หัวหน้างานธุรการ)
งานสังคมสงเคราะห์
นักสังคมสงเคราะห์
ชานาญการ
(หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์)
งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

343 นางสาวโสพิศพิไล กลิ่นเทศ

นักสังคมสงเคราะห์

ปฏิบตั กิ าร

(หัวหน้างานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน)

344 นายทวน

บุญมี

345 นางสาววัชราภา วงษาฝั้น

346 นายคมสัน

ประทุมสุข

347 นายวัชระ

ธัมทะมาลา

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ต้น
(หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน)
งานพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
ชานาญการ
(หัวหน้างานพัฒนาชุมชน)
งานพัฒนาเมือง
นักพัฒนาชุมชน
ชานาญการ
(หัวหน้างานพัฒนาเมือง)
นักพัฒนาชุมชน
ชานาญการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

348 นางทัศนีย์

โพธิ์เกษม

ตาแหน่ง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
ระดับ
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม
ชานาญการ





(หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน)

349 นายวิทยา

ไชยสาร

350 นายมนัส

นามวงศ์พรหม

351 นายธนิน

มณีวรรณ

352 นางพิกลุ

จันทร์หอม

353 นายสิริพงษ์

แสวงรัตน์

354 นางสาวนงนุช

แสงหงษ์
เสาวพนธ์
ปัญญารัตน์

355 นางสุรภา

356 นางประชิต

แขวงนครพิงค์
นักบริหารงานท้องถิ่น
(หัวหน้าแขวงนครพิงค์)
งานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
(หัวหน้างานธุรการ)
งานทะเบียน
เจ้าพนักงานทะเบียน
(หัวหน้างานทะเบียน)
เจ้าพนักงานทะเบียน
งานคลัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(หัวหน้างานคลัง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
งานช่าง
(หัวหน้างานช่าง)

กลาง





ชานาญงาน









ชานาญงาน









ชานาญงาน









ชานาญงาน









ชานาญงาน

ชานาญงาน

















ชานาญงาน





























ชานาญงาน

งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
357 นายประทิม

บุญมา

เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(หัวหน้างานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม)

358 นายสมคิด

เกตุสจุ า

359 นายไชยเสถียร

ชานิพร

360 นายวิษณุ

จักษุธารา

งานรักษาความสะอาด
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชานาญงาน
(หัวหน้างานรักษาความสะอาด)
งานสวัสดิการสังคม
นักพัฒนาชุมชน
ชานาญการ
(หัวหน้างานสวัสดิการสังคม)
แขวงกาวิละ
นักบริหารงานท้องถิ่น
ต้น
(หัวหน้าแขวงกาวิละ)
งานธุรการ
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ชื่อ - สกุล

ลาดับ

361 นางสาวกมนพรรณ์ ทองคา

362 นางสุนทรา

สุรพิพิธ

363 นายรัฐโรจน์

จิระพันธ์ธารง

364 นายพรหม

สิริลกั ษณ์มงคล

365 นางดรุษกร
366 นางกนกวรรณ

เป็งเรือน
ศรีวิชัย

367 นายศุภวุฒิ

มุทมุ ล

368 นายศมรัศมิ์

เจริญทรัพย์

ตาแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ
(หัวหน้างานธุรการ)
งานทะเบียน
เจ้าพนักงานทะเบียน
(หัวหน้างานทะเบียน)
เจ้าพนักงานทะเบียน
งานคลัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(หัวหน้างานคลัง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
งานช่าง
นายช่างโยธา
(หัวหน้างานช่าง)
งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
ระดับ
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม
ชานาญงาน





ชานาญงาน









ชานาญงาน









ชานาญงาน









ชานาญงาน
ชานาญงาน













ปฏิบัติงาน









ชานาญงาน









ปฏิบัติงาน









ชานาญงาน









ชานาญการ









กลาง





ชานาญงาน









ชานาญงาน









ชานาญงาน









(หัวหน้างานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม)

369 นายเสถียร

370

371
372

373

374
375

ซื่อตรง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

งานรักษาความสะอาด
นายพูลทรัพย์
หมื่นสีมาภัทรา เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(หัวหน้างานรักษาความสะอาด)
งานสวัสดิการสังคม
นางมณฑา
กิตแิ ก้ว
นักพัฒนาชุมชน
แขวงศรีวิชยั
นายรังสิมนั ต์
บุณยปรรณานนท์ นักบริหารงานท้องถิ่น
(หัวหน้าแขวงศรีวิชัย)
งานธุรการ
นายไพศาล
ใจแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
(หัวหน้างานธุรการ)
งานทะเบียน
นางสุพิน
ศิริคณ
ุ
เจ้าพนักงานทะเบียน
(หัวหน้างานทะเบียน)
นางสาวพิมพ์วิภา ปัญญานะ
เจ้าพนักงานทะเบียน
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ชื่อ - สกุล

ลาดับ

376 นางวรรษมน
377

นางเหรียญทอง

เขื่อนจินดาวงศ์
ทินอุทยั

378 นางสาวเกศริน

ตุทาโน
379 นางสาวศุภลักษณ์ หนุนนาค
380 นายพงษ์สวัสดิ์

ภูริภตั ราวัฒน์

381 ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ พันธุ์โพธิ์

ตาแหน่ง

เจ้าพนักงานทะเบียน
งานคลัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(หัวหน้างานคลัง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
งานช่าง
นายช่างโยธา
(หัวหน้างานช่าง)
งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสุขาภิบาล

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
ระดับ
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม
ชานาญงาน




ชานาญงาน









ชานาญงาน

ปฏิบัติงาน













ชานาญงาน









ชานาญการ









ชานาญการ









กลาง





ชานาญงาน









ชานาญงาน









ชานาญงาน

ชานาญงาน

















ชานาญงาน









ชานาญงาน













(หัวหน้างานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม)

382 นายประจบ

กาหล

383 ว่าที่ ร.ต.เจษฎา

พงศธรบริรักษ์

384 นางเกศนี

มีบญ
ุ

385 นางสาวประภาส ศรีจนั ทร์พรม

386 นางสุมาลี
วรรณราช
387 นางสิรภัทร
ขันคา
388 นางสาวทิพย์รัตน์ ณ ลาปาง
389 นางสมพร

ใจแก้ว

390 นางสาวนุชจรีย์
391 นางสมจิตร์

สาธุเม
สุระจิตร์

งานรักษาความสะอาด
(หัวหน้างานรักษาความสะอาด)
งานสวัสดิการสังคม
นักพัฒนาชุมชน
(หัวหน้างานสวัสดิการสังคม)
แขวงเม็งราย
นักบริหารงานท้องถิ่น
(หัวหน้าแขวงเม็งราย)
งานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
(หัวหน้างานธุรการ)
งานทะเบียน
เจ้าพนักงานทะเบียน
(หัวหน้างานทะเบียน)
เจ้าพนักงานทะเบียน
เจ้าพนักงานทะเบียน
เจ้าพนักงานทะเบียน
งานคลัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(หัวหน้างานคลัง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ชานาญงาน

ชานาญงาน
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

392 นางกริชญา

ศรลัมพ์

393 นายจงกล

คีรีมาศทอง

394 นายอนุรักษ์

รัตนกมลรัตน์

395 นางนิชาภา

จินายะ

ตาแหน่ง

วิธกี ารพัฒนา
การ
การประชุม การสอนงาน
ระดับ
การ
ศึกษา เชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา
การ
หรือ
หรือวิธีการอื่น
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือ
ดูงาน การสัมมนา ที่เหมาะสม
ปฏิบัติงาน





เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
งานช่าง
นายช่างโยธา
อาวุโส
(หัวหน้างานช่าง)
นายช่างโยธา
ชานาญงาน
งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชานาญงาน









































(หัวหน้างานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม)

396 นายสมศักดิ์

จอมธรรม

397 นางนิรชร

แสงชโยสวัสดิ์

งานรักษาความสะอาด
(หัวหน้างานรักษาความสะอาด)
งานสวัสดิการสังคม
นักพัฒนาชุมชน
ชานาญการ
(หัวหน้างานสวัสดิการสังคม)
นักสังคมสงเคราะห์
ชานาญการ

สาหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จะได้รับการปฐมนิเทศ หรือเข้ารับการอบรมตาม
โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลเป็นประจาทุกปี

54
สรุปโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.2561-2563)
เทศบาลนครเชียงใหม่
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
รวม 3 ปี
หลักสูตรการพัฒนา
จานวน
งบประมาณ จานวน งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)
(โครงการ)
(บาท)
(โครงการ)
(บาท)
(โครงการ)
(บาท)
1. ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ
2
145,000
2
145,000
2
145,000
6
435,000
2. การพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ งานในหน้ า ที่
13
1,585,000
12
1,285,000
12
1,285,000
37
4,155,000
รับผิดชอบ
3. ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
7
1,935,500
7
1,935,500
7
1,935,500
21
5,806,500
ละตาแหน่ง
4. ด้านการบริหาร
1
100,000
1
100,000
1
100,000
3
300,000
5. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
4
888,000
4
888,000
4
888,000
12
2,664,000
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อ
2,537,000
2,537,000
2,537,000
7,611,000
เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุม จาก
หน่วยงานภายนอก
รวมทั้งหมด
27
7,190,500
26
6,890,500
26
6,890,500
85
20,971,500
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รายละเอียดโครงการพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2563)
เทศบาลนครเชียงใหม่
1. หลักสูตรความรู้พนื้ ฐานในการปฏิบัติราชการ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 พัฒนาพนักงานเทศบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

ระยะเวลาดาเนินการ
ตัวชี้วดั

2561 2562 2563

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(ปี)

(ปี)

(ปี)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

/

/

/

95,000

95,000

95,000

- พนักงานเทศบาล

ฝ่ายการ

งบเทศบาล

งบเทศบาล

งบเทศบาล ได้รับความรู้ ทักษะ
มีคณ
ุ ธรรมและ

เจ้าหน้าที่

-เพือ่ ให้รู้ระเบียบแบบแผน

- จัดอบรมพนักงานที่

ระดับการนาความรู้

ของทางราชการและวิธี

ได้รับการบรรจุใหม่

ความสามารถมาใช้

ปฎิบัติราชการ บทบาทและ

พนักงานทีร่ ับโอน(ย้าย)

ในการปฏิบัติราชการ

หน้าทีข่ องข้าราชการ

มาสังกัดเทศบาลนคร

อย่างมีประสิทธิภาพ

-เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ทักษะ

เชียงใหม่หรือพนักงานที่ และประสิทธิผลและ

ปฏิบัติราชการทีด่ ีทมี่ ี

และทัศนคติทดี่ ีต่อการ

ยังไม่เคยผ่านการอบรม

มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม

ประสิทธิภาพมากยิง่

ปฏิบัติงาน

จานวน 2 รุ่น ๆ ละ

สามารถปฏิบัติงาน

ขึ้น

-เพือ่ เสริมสร้างคุณธรรม

150 คน รวม 300 คน ได้ถกู ต้อง

จริยธรรมทีน่ าไปสูก่ าร

สานักปลัด
เทศบาล

จริยธรรม
50,000

50,000

50,000

ครูมแี นวทางในการ

รร.วัดกูค่ า

งบสถาน

งบสถาน

งบสถาน

ปรับปรุงและพัฒนา

รร.ชุมชน

ศึกษา

ศึกษา

ศึกษา

แนวทาง/วิธกี ารจัด

เทศบาลวัด

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การ บุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมการเรียนการ

ศรีดอนไชย

ศึกษาปฐมวัย

ระดับปฐมวัย จานวน

สอนทีต่ รงตามมาตร

รร.วัดศรีสุพรรณ

ประมาณ 50 คน

ฐานการศึกษาปฐมวัย รร.วัดพวกช้าง

2 พัฒนาการจัดกิจกรรม

เพือ่ พัฒนากระบวนการและ

จัดฝึกอบรมการจัดกิจ

จานวนครูปฐมวัยเข้า

การเรียนการสอนระดับ

วิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียน

กรรมการเรียนการสอน

ร่วมฝึกอบรมไม่น้อย

ปฐมวัย

การสอนของครูระดับปฐมวัย ระดับปฐมวัยแก่ครูและ

กว่า 80%

/

/

/

สานักการ
ศึกษา

รวม

145,000

145,000

145,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2563)
เทศบาลนครเชียงใหม่
2. หลักสูตรการพัฒนาเกีย่ วกับงานในหน้าทีร่ ับผิดชอบ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 อบรมและพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

-เพือ่ พัฒนาศักยภาพในการ บุคลากรสานักการ
ปฏิบัติงานของบุคคลากร

ระยะเวลาดาเนินการ
ตัวชี้วดั
ร้อยละความพึงพอใจ

2561 2562 2563
(ปี)

(ปี)

(ปี)

/

/

/

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000 300,000 -บุคลากร

สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม ของประชาชนทีม่ ตี ่อ

สาธารณสุขและ

แผนงานสานักการ

สาธารณสุขและ

ของบุคลากรสาธารณสุขและ สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม จานวน 100 คน

การบริการ

สิง่ แวดล้อมได้รับ

สิง่ แวดล้อมและศึกษาดูงาน -เพื่อเสริมสร้างทักษะ วิชาการ

(ร้อยละ 70)

การพัฒนาศักยภาพ

2 อบรมการพัฒนา

เทคนิค การทางาน เทคโนโลยี

ในการปฏิบัติงาน

ต่างๆโดยการแลกเปลีย่ น

-บุคลากรมีทักษะวิชา

เรียนรู้ทงั้ หน่วยงานภายใน

การเทคนิคการทางาน

และภายนอกหน่วยงาน

เทคโนโลยีต่างๆ
บุคลากรด้านการพยาบาล

ร้อยละความ

คุณภาพด้านการ

วิชาการทางการพยาบาล

โรงพยาบาลเทศบาลนคร

พึงพอใจของ

พยาบาลได้รับการ

เทศบาล

ปฏิบัติการพยาบาล

และการพัฒนาคุณภาพ

เชียงใหม่ จานวน 60 คน

ประชาชนทีม่ ี

พัฒนาความรู้ด้าน

นครเชียงใหม่

แก่บุคลากรของ

ทางการปฏิบัติการพยาบาล

ต่อการบริการ

การปฏิบัติการ

สานักการ

โรงพยาบาล

ให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน

(ร้อยละ 70)

พยาบาลและให้บริการ

สาธารณสุข

เทศบาลนคร

การรับรองคุณภาพ

แก่ผมู้ ารับบริการ

เชียงใหม่

สถานพยาบาล

ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพตาม

∕

∕

40,000

40,000 บุคลากรด้านการ

สิง่ แวดล้อม

เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ด้าน

∕

40,000

งานวิชาการและ

มาตรฐานโรงพยาบาล

โรงพยาบาล

และ
สิง่ แวดล้อม
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2. หลักสูตรการพัฒนาเกีย่ วกับงานในหน้าทีร่ ับผิดชอบ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

ระยะเวลาดาเนินการ
ตัวชี้วดั

2561 2562 2563
(ปี)

(ปี)

(ปี)

∕

∕

∕

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

2563

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)
30,000 บุคลากรได้รับการ

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ

เพือ่ ให้บุคลากรมีความรู้

บุคลากรของโรงพยาบาล

ร้อยละความ

ด้านการช่วยฟืน้

วิชาการด้านการช่วยฟืน้

เทศบาลนครเชียงใหม่

พึงพอใจของ

พัฒนา ความรู้

คืนชีพแก่บุคลากร

คืนชีพและการใช้เทคโนโลยี

จานวน 120 คน

ประชาชนทีม่ ี

ความสามารถด้าน

นครเชียงใหม่

ของโรงพยาบาล

ทีท่ ันสมัยในการช่วยผูป้ ่วย

ต่อการบริการ

การช่วยฟืน้ คืนชีพ

สานักการ

(ร้อยละ 70)

สาหรับใช้ในการ

สาธารณสุข

ปฏิบัติงานและ

และ

ชีวติ ประจาวัน

สิง่ แวดล้อม

เทศบาลนคร
เชียงใหม่

4 พัฒนาศักยภาพ

230,000 230,000 230,000 - บุคลากรได้รับ

โรงพยาบาล
เทศบาล

โรงพยาบาล

-เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ด้าน

จัดอบรมบุคลากรของ

ร้อยละความ

การบริการของ

วิชาการทางการแพทย์

โรงพยาบาลเทศบาลนคร

พึงพอใจของ

การพัฒนาความรู้

เทศบาล

โรงพยาบาล

และการพยาบาลให้

เชียงใหม่ จานวน 120 คน ประชาชนทีม่ ี

ความสามารถทัง้

นครเชียงใหม่

เทศบาลนคร

เหมาะสมกับการ

ต่อการบริการ

ด้านวิชาการการ

สานักการ

เชียงใหม่

เปลีย่ นแปลงด้านวิชาการ

(ร้อยละ 70)

บริการและมีทักษะ

สาธารณสุข

และเทคโนโลยี

ในการปฏิบัติงาน

และ

-เพือ่ ให้มที ัศนคติทดี่ ีต่อ

-บุคลากรสามารถ

สิง่ แวดล้อม

การบริการและการ

ให้บริการผูร้ ับบริการ

ปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ

-เพือ่ ให้มปี ระสบการณ์ใน

ตามมาตรฐาน

การเทียบเคียง (Bench

โรงพยาบาล

Marking) การทางานจาก

-โรงพยาบาลได้รับ

การศึกษาดูงาน

การรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาลอืน่

บันไดขั้นที่ 3

∕

∕

∕
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2. หลักสูตรการพัฒนาเกีย่ วกับงานในหน้าทีร่ ับผิดชอบ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

ระยะเวลาดาเนินการ
ตัวชี้วดั

2561 2562 2563
(ปี)

(ปี)

(ปี)

∕

∕

∕

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

(บาท)
20,000

(บาท)
20,000

2563

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)
20,000 บุคลากรได้รับการ

5 อบรมด้านอุบัติภัย

เพือ่ ให้บุคลากรมีความรู้

บุคลากรของโรงพยาบาล

ร้อยละความ

และอุบัติภัยหมู่

ด้านอุบัติภัยและอุบัติเหตุ

เทศบาลนครเชียงใหม่และ

พึงพอใจของ

พัฒนาความรู้

แก่บุคลากรของ

ต่างๆรวมถึงแนวทางการ

บุคลากรของหน่วย

ประชาชนทีม่ ี

ความสามารถด้าน

โรงพยาบาล

บริหารจัดการ การวางแผน

สนับสนุนจากภายนอก

ต่อการบริการ

อุบัติภัย อุบัติภัย

สานักการ

เทศบาลนคร

รับภาวะฉุกเฉินทีเ่ ป็น

โรงพยาบาล

(ร้อยละ 70)

หมู่ อุบัติเหตุต่างๆ

สาธารณสุข

เชียงใหม่

อุบัติภัยหมู่

จานวน 130 คน

และมีทักษะในการ

และ

ปฏิบัติงาน
6 อบรมด้านการ

25,000

25,000

25,000 บุคลากรได้รับการ

โรงพยาบาล
เทศบาล
นครเชียงใหม่

สิง่ แวดล้อม
โรงพยาบาล

เพือ่ ให้บุคลากรมีความรู้

บุคลากรของโรงพยาบาล

ร้อยละความ

ป้องกันและควบคุม

ด้านการป้องกันและ

เทศบาลนครเชียงใหม่และ

พึงพอใจของ

พัฒนาความรู้

เทศบาล

การติดเชื้อใน

ควบคุมการติดเชื้อตาม

บุคลากรของหน่วย

ประชาชนทีม่ ี

ความสามารถ

นครเชียงใหม่

โรงพยาบาล

หลักการทางวิชาการและ

สนับสนุนจากภายนอก

ต่อการบริการ

ด้านการป้องกัน

สานักการ

เทศบาลนคร

ปฏิบัติตามแนวทางที่

โรงพยาบาลด้านการ

(ร้อยละ 70)

และควบคุมการติดเชื้อ

สาธารณสุข

เชียงใหม่

กาหนด

ป้องกันและควบคุม

และมีทักษะในการ

และ

การติดเชื้อ

ปฏิบัติงานและให้

สิง่ แวดล้อม

จานวน 135 คน

บริการแก่ผมู้ ารับบริการ

∕

∕

∕

ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล
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2. หลักสูตรการพัฒนาเกีย่ วกับงานในหน้าทีร่ ับผิดชอบ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

7 อบรมด้านการ

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาดาเนินการ

เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วดั

(ปี)

(ปี)

(ปี)

∕

∕

∕

2561

2562

(บาท)
20,000

(บาท)
20,000

2563

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)
20,000 บุคลากรได้รับการ

โรงพยาบาล

เพือ่ ให้บุคลากรมีความรู้

บุคลากรของโรงพยาบาล

ป้องกันอัคคีภัยและ

ด้านการป้องกันอัคคีภัย

เทศบาลนครเชียงใหม่ และ จานวนผูเ้ ข้ารับ

พัฒนาความรู้

การซ้อมแผน

และมีทักษะจากการ

บุคลากรของหน่วยสนับสนุน การอบรมมี

ความสามารถด้าน

นครเชียงใหม่

เตรียมรับการเกิด

ฝึกซ้อมตามแผนทีไ่ ด้

จากภายนอกโรงพยาบาล

ความรู้

การป้องกันอัคคีภัย

สานักการ

อัคคีภัยแก่

วางไว้

ด้านการป้องกันอัคคีภัย

ความเข้าใจ

และมีทักษะในการ

สาธารณสุข

จานวน 130 คน

ด้านการป้องกัน

เตรียมรับการเกิด

และ

โรงพยาบาล

อัคคีภัยเพิม่ ขึ้น

อัคคีภัยได้

เทศบาลนคร

(ไม่น้อยกว่า

เชียงใหม่

ร้อยละ 95)

บุคลากรของ

8 อบรมระบบการเงิน

ร้อยละของ

2561 2562 2563

งบประมาณและทีม่ า

100,000

เทศบาล

สิง่ แวดล้อม

100,000 100,000 พนักงานการเงิน

งานการเงิน

พึงพอใจของ

และผูเ้ กีย่ วข้องมี

และบัญชี

การเงินและผูเ้ กีย่ วข้อง

ประชาชนทีม่ ี

ความรู้ความเข้าใจ

โรงพยาบาล

จานวน 120 คน

ต่อการบริการ

เรื่องระบบการเงิน

เทศบาล

(ร้อยละ 70)

และบัญชี และมีทักษะ

เพือ่ ให้พนักงานการเงิน

อบรมเรื่องระบบการเงิน

ร้อยละความ

และบัญชีแก่

และผูเ้ กีย่ วข้องมีความรู้

และบัญชีแก่พนักงาน

พนักงานการเงิน

ความเข้าใจเรื่องระบบ

และผูเ้ กีย่ วข้องของ

การเงินและบัญชีของ

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเทศบาล

เทศบาล

นครเชียงใหม่ และ

การปฏิบัติงานทีม่ ี

สานักการ

นครเชียงใหม่

สามารถปฏิบัติงานได้

ประสิทธิภาพ

สาธารณสุข

อย่างมีประสิทธิภาพ

∕

∕

∕

นครเชียงใหม่

และ
สิง่ แวดล้อม

60
2. หลักสูตรการพัฒนาเกีย่ วกับงานในหน้าทีร่ ับผิดชอบ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

9 พัฒนาระบบการเรียนการ
สอน E-Leaming

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาดาเนินการ

เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วดั

2561 2562 2563
(ปี)

(ปี)

(ปี)

/

/

/

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

2563

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)
50,000 พนักงานครูเทศบาล
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล และบุคลากรทางการ

เพือ่ ส่งเสริมให้โรงเรียนสังกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผูเ้ ข้ารับการอบรมจัด

เทศบาล 11 โรงเรียน ได้

เกีย่ วกับการเรียนการสอน

ทาสือ่ การเรียนรู้

พัฒนารูปแบบและวิธกี าร

ระบบ E-Leaming

E-learning (อย่าง

เรียนการสอนโดยใช้สารสน

แก่พนักงานครูเทศบาลและ น้อยคนละ 1 เรื่อง)

และสามารถสร้างสือ่

เทศเป็นเครื่องมือเพือ่ เพิม่

เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง

โรงเรียนสังกัด

การเรียนรู้ E-learning

ประสิทธิภาพการจัดการและ จานวนประมาณ 40 คน

เทสบาลฯมีสอื่

ได้

การจัดการเรียนการสอน

จัดหาสือ่ E-learning

E-learning (อย่าง

โรงเรียนมีการส่งเสริม

ของโรงเรียน

ต้นแบบอย่างน้อยกลุม่

น้อยกลุม่ สาระละ 1

สนับสนุนและพัฒนา

เพือ่ ส่งเสริมให้การจัด

สาระการเรียนรู้ละ 1 เรื่อง เรื่อง)

ศึกษา ได้พฒ
ั นาตนเอง

การเรียนการสอนของ

การศึกษาของสถานศึกษา

ครูด้วยเทคโนโลยีโดย

มีคณ
ุ ภาพยิง่ ขึ้น และปรับ

การเรียนรู้ E-learning

เปลีย่ นพฤติกรรมการสอน
ของครูตามแนวปฏิรูป
การศึกษา
เพือ่ กระตุน่ ส่งเสริมและเปิด
โอกาสให้พนักงานครูทมี่ ี
ศักยภาพในการสร้างสรรค์
ผลงานสือ่ E-learming
สามารถพัฒนาใหเกิด
ประโยชน์แก่การจัดการ
เรียนการสอนของเทศบาลฯ

ฝ่ายวิชาการ
สานักการ
ศึกษา
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2. หลักสูตรการพัฒนาเกีย่ วกับงานในหน้าทีร่ ับผิดชอบ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

10 ปรับปรุงหลักสูตรสถาน

วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

ระยะเวลาดาเนินการ
ตัวชี้วดั

2561 2562 2563
(ปี)

(ปี)

(ปี)

/

/

/

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2563

(บาท)
(บาท)
(บาท)
220,000 220,000 220,000 โรงเรียนมีหลักสูตร
งบ
งบ
งบ
สถานศึกษาทีเ่ ป็น

เพือ่ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร จัดประฃุมเชิงปฏิบัติการ

ร้อยละของจานวน

ศึกษา (สนับสนุนค่าใช้จ่าย

สถานศึกษาของทุกระดับชั้น แก่พนักงานครูในโรงเรียน

พนักงานครูทเี่ ข้าร่วม

ในการบริหารสถานศึกษา)

ให้สมบูรณ์และตรงกับ

สังกัดเทศบาลฯทัง้ 11 แห่ง การประชุมฯ (ไม่น้อย

หลักสูตรการศึกษาขั้น

เกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตร กว่าร้อยละ 80)

สภาพการเรียนรู้ใน

พืน้ ฐาน

สถานศึกษาจานวนประมาณ

ท้องถิน่ ตามเป้าหมาย

216 คน

ของหลักสูตร

11 พัฒนาการจัดการเรียน

เพือ่ พัฒนากระบวนการและ จัดฝึกอบรมการจัดกิจกรรม ร้อยละของจานวน

การสอนระดับปฐมวัย

วิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียน การเรียนการสอนระดับ

ครูปฐมวัยเข้าร่วม

(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

การสอนของครูระดับปฐมวัย ปฐมวัยแก่ครูและบุคลากร

ฝึกอบรม (ไม่น้อย

บริหารสถานศึกษา)

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ทางการศึกษาระดับปฐมวัย กว่าร้อยละ 80)

การศึกษาปฐมวัย

จานวนประมาณ 50 คน

สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา ปัจจุบันเหมาะกับ

/

/

/

50,000

50,000

งบ

งบ

50,000 ครูมแี นวทางในการ
งบ
ปรับปรุงและพัฒนา

สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา แนวทาง/วิธกี าร

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล
11 แห่ง
สานักการ
ศึกษา

โรงเรียนเทศบาล
ชุมชน
วัดศรีดอนไชย

จัดกิจกรรมการเรียน/ โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช้าง
การสอนทีต่ รงตาม
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย

สานักการศึกษา
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2. หลักสูตรการพัฒนาเกีย่ วกับงานในหน้าทีร่ ับผิดชอบ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

12 พัฒนาระบบการเรียนการ

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ครูผสู้ อนและผู้

ระยะเวลาดาเนินการ

เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วดั

2561 2562 2563
(ปี)

(ปี)

(ปี)

/

/

/

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

2563

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)
200,000 พนักงานครูและผูท้ ี่
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เกีย่ วข้อง มีความรู้

พนักงานครูโรงเรียน

ร้อยละของจานวน

สอนตามหลักสูตรแกนกลาง ทีเ่ กีย่ วข้องมีความรู้

สังกกัดเทศบาลฯ และ

ผูเ้ ข้าร่วมอบรม

การศึกษาขึ้นพืน้ ฐาน พ.ศ.

ความเข้าใจในกระบวนการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ

ความเข้าใจและ

2551

จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

เกีย่ วข้องในสังกัดสานัก

80)

สามารถจัดการเรียน

แกนกลางการศึกษา

การศึกษาจานวนประมาณ

การสอนตามหลักสูตร

ขั้นพื้นฐานพุทธศุกราช 2551 250 คน

แกนกลางการศึกษา

เพือ่ ให้ครูผสู้ อนได้เรียนรู้

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

พัฒนาศักยภาพ ทักษะและ

2551 ได้อย่างมี

เทคนิคการสอนของพนักงาน
ครูทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
เพือ่ เตรียมความพร้อม
สถานศึกษาพพนักงานครู
เทศบาลฯและบุคคลากรทาง
การศึกษาเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน

ฝ่าย
วิชาการ
สานักการ
ศึกษา
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2. หลักสูตรการพัฒนาเกีย่ วกับงานในหน้าทีร่ ับผิดชอบ
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

13 โครงการพัฒนาระบบเฝ้า

วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

- เพือ่ ให้พัฒนาความรู้

- ทีมเฝ้าระวังและควบคุม

ระวังป้องกันควบคุมโรคใน

ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบ

โรคและหน่วยงานเครือข่าย

เขตเทศบาลนครเชียงใหม่

การเฝ้าระวังป้องกันและ

ทีเ่ กีย่ วข้อง จานวน 50 คน

ระยะเวลาดาเนินการ
ตัวชี้วดั

2561 2562 2563
(ปี)
/

(ปี)

(ปี)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

(บาท)
300,000

(บาท)
300,000

งบเทศบาล

2563

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)
300,000 - ผูเ้ ข้ารับการอบรมมี ฝ่ายป้องกันและ
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง ควบคุมโรค
ระบบการเฝ้าระวัง

สานักการ

- อบรมทีมเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค

ป้องกันและควบคุม

สาธารณสุขและ

และควบคุมโรคของเทศบาล

โรคของเทสบาลนคร

สิง่ แวดล้อม

นครเชียงใหม่

เชียงใหม่

- ศึกษาดูงานเกีย่ วกับระบบ - เพือ่ ให้บุคลากรมีความรู้

- ทีมเฝ้าระวังและควบคุม

- บุคคลากรสามารถ

การเฝ้าระวังป้องกันและ

ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการ โรคและหน่วยงานเครือข่าย

ปฏิบัติงานตามระบบที่

ควบคุมโรค

เฝ้าระวังป้องกันและควบคุม ทีเ่ กีย่ วข้อง จานวน 50 คน

วางไว้ได้อย่างมี

โรค

ประสิทธิภาพ

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

- เพือ่ เตรียมความพร้อมใน

- ทีมเฝ้าระวังและควบคุม

ซักซ้อมแผนการเฝ้าระวัง

การเฝ้าระวังป้องกันและ

โรคและหน่วยงานเครือข่าย

ป้องกันและควบคุมโรค

ควบคุมโรคทัง้ ในสภาวะปกติ ทีเ่ กีย่ วข้อง จานวน 50 คน
และเมือ่ เกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉิน

รวม

1,585,000 1,285,000 1,285,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2563)
เทศบาลนครเชียงใหม่
3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริม -เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ทักษะ

เชิงกลยุทธ์

ระยะเวลาดาเนินการ
ตัวชี้วดั

-ฝึกอบรมและทัศนศึกษา -ผลการทดสอบและ

2561 2562 2563

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563
(บาท)

(ปี)

(ปี)

(ปี)

(บาท)

(บาท)

/

/

/

50,000

50,000

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบ

50,000 เจ้าหน้าทีม่ คี วามรู้

งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ความชานาญและ

งานป้องกัน
และ

สมรรถภาพของเจ้าหน้าที่

วิทยาการสมัยใหม่ในด้าน

ดูงานนอกสถานที่แก่เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานของเจ้า

ในหน่วยงานป้องกันและ

การดับเพลิงและกูภ้ ัยการ

และบุคลากรด้านการป้องกัน หน้าทีม่ คี วามรู้ความ

ปฏิบัติงานป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

และบรรเทาสาธารณภัย ชานาญและสามารถ

บรรเทาสาธารณภัย

สาธารณภัย

จานวน 123 คน

ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ได้อย่างมีประสิทธิ

สานักปลัด

ประสิทธิภาพ

ภาพมากยิง่ ขึ้น
/

/

50,000

50,000

50,000 ทาให้ผเู้ ข้ารับการฝึก

เทศบาล
งานป้องกัน

2 ฝึกอบรมและสาธิตการ

-เพือ่ เป็นการเผยแพร่ความรู้

-อบรมและสาธิตการป้องกัน -การทดสอบความรู้

ป้องกันและบรรเทา

ความเข้าใจในการป้องกันและ

และบรรเทาสาธารณภัยให้ ความเข้าใจและการ

สาธารณภัย

บรรเทาสาธารณภัย ให้กบั

แก่บุคลากรของเทศบาล ฝึกปฏิบตั งิ าน มีความ

เข้าใจ การป้องกัน

เจ้าหน้าที่ และให้ประชาชน

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ รู้ความเข้าใจ และมี

และบรรเทาสาธารณ

สาธารณภัย

ตระหนักถึงภยันตราย ความ

เอกชน และประชาชนทั่วไป ความชานาญสามารถ

ภัย และสามารถ

สานักปลัด

สูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพย์สิน

จานวน 123 คน

ปฏิบัติงานได้เป็น

ช่วยเหลือตนเองและ

อย่างดี

ผูอ้ นื่ จากสาธารณภัยได้

ทีเ่ กิดจากสาธารณภัย

/

บรรเทา

งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล อบรมมีความรู้ ความ

และ
บรรเทา

เทศบาล

65
3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

ระยะเวลาดาเนินการ
ตัวชี้วดั

2561 2562 2563

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(ปี)
/

(ปี)
/

(ปี)
/

(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000 30,000 พนักงานทีเ่ ข้ารับ
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล การอบรม ได้มี
ความรู้ทักษะ และ
สามารถนามาใช้
ในการปฏิบัติงาน
จริง

/

/

/

100,000 100,000 100,000 พนักงานครูและผู้
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เกีย่ วข้องมีความรู้

3 โครงการฝึกอบรมการรักษา -เพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อย
ความสงบเรียบร้อยและความ และความมัน่ คง
มัน่ คง
-เพือ่ เตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและรักษาความปลอด
ภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
-เพือ่ เตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันการก่อการร้าย

จัดอบรมพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมัน่ คง
จานวน 60 คน

4 อบรมทบทวนและพัฒนา

เพือ่ ให้ครูผสู้ อนและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง

อบรมฝึกทบทวนพนักงาน พนักงานครูโรงเรียน

พัฒนาความรู้ระบบคลัง

มีความรู้ความเข้าในการ

ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล สังกัดเทศบาลฯ

ข้อสอบ

จัดการสร้างคลังข้อสอบ

และผุ้เกี่ยวข้องสังสัดสานัก และผูเ้ กีย่ วข้องสานัก

ความเข้าใจและสามารถ

จัดชุดทดสอบ online

การศึกษา จานวน

การศึกษาได้รบั การ

สร้างแบบทดสอบ online

เพือ่ ให้พนักงานครูได้เรียนรู้

ประมาณ 100 คน

ทบทวนระบบคลัง

ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและได้

และมีทักษะในการใช้ระบบคลัง

ข้อสอบ (อย่างน้อย

มาตราฐานในระบบคลัง

ข้อสอบภายหลังทีม่ กี ารพัฒนา

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง)

ข้อสอบได้อย่างมี

โปรแกรม
เพือ่ ให้พนักงานครูมคี วามรู้
และฝึกทักษะในการประมวล
ผลการทดสอบของนักเรียน
เป็นรายบุคคลและรายโรงเรียน

ระดับการนาความรู้
ด้านระเบียบ ข้อกฏ
หมาย สามารถนา
มาใช้ในการปฏิบัติ
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

งานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความมัน่ คง
สานักปลัด
เทศบาล

ฝ่ายวิชาการ
สานัก
การศึกษา
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3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

5 พัฒนาข้าราชการครู

วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

ระยะเวลาดาเนินการ
ตัวชี้วดั

2561 2562 2563
(ปี)
/

(ปี)
/

(ปี)
/

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบ

สนับสนุนงบประมาณให้ จานวนงบประมาณ

(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

ด้านวิชาชีพให้กบั พนักงานครู

กับโรงเรียนในการจัดส่ง ที่สนับสนุนโรงเรียน

บริหารสถานศึกษา)

ภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ครูเข้าร่วมการอบรม

ทัง้ 11 แห่ง

เพือ่ พัฒนาความก้าวหน้า

และดับ้ การส่งเสริมและ

11 แห่ง

ทางด้านวิชาชีพให้กบั

พัฒนาศักยภาพในด้าน

สานักการ

พนักงานครูภายในโรงเรียน

การจัดการเรียนการสอน

สังกัดเทศบาลฯ ทัง้ 11

อย่างมีคณ
ุ ภาพ

(ร้อยละ 100)

1,484,000 1,484,000 1,484,000 พนักงานครูมเี จตคติทดี่ ี

โรงเรียน

เพือ่ พัฒนาความก้าวหน้าทาง

งบสถาน

งบสถาน

ศึกษา

ศึกษา

งบสถาน ต่อการปฏิบัติหน้าทีแ่ ละมี
ศึกษา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

สังกัด
เทศบาล

ศึกษา

แห่ง
6 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือกออก

- เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีพ่ ่นสารเคมี

-อบรมเจ้าหน้าทีพ่ ่นสาร

ได้รับความรู้ เรื่อง สารเคมี

เคมีทีมส่วนกลางและทีม

/

/

/

200,000 200,000 200,000 เจ้าหน้าทีพ่ ่นสารเคมี

ฝ่ายป้องและ

งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ได้รับความรู้และทักษะ

ควบคุมโรค

- การอบรมพัฒนาศักยภาพ และ อุปกรณ์ทใี่ ช้ วิธกี ารพ่นสาร

แขวง 4 แขวง จานวน

การพ่นสารเคมีรวมทัง้

เจ้าหน้าทีพ่ ่นสารเคมี

40 คน

การดูแลรักษาอุปกรณ์

เคมี การตรวจสอบสมรรถภาพ
และการดูแลรักษาอุปกรณ์

ทีม่ ปี ระสิทธิภาพมาก

เครื่องมือ และสามารถนาความรู้

ยิง่ ขึ้น

ทีไ่ ด้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
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3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

7 บริหารเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
กลางเวียงเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

ระยะเวลาดาเนินการ
ตัวชี้วดั

2561 2562 2563
(ปี)
/

(ปี)
/

(ปี)
/

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

(บาท)
21,500

(บาท)
21,500

2563

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)
21,500 1. พนักงานและพนักงาน
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล จ้างได้รับความรู้นาไปสู่

กลุม่ งาน

1. เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมนา

จัดอบรมพนักงานและ

ร้อยละของผูเ้ ข้ารับ

ความรู้ไปใช้ในการนาชมให้ได้รับ

พนักงานจ้างในกลุม่ งาน

การอบรมมีความรู้

สาระความรู้ได้อย่างถูกต้อง

ส่งเสริมการพัฒนาเมือง

ความเข้าใจในเนือ้ หา

การปฏิบัติงานอย่าง

พัฒนาเมือง

2. เพือ่ ให้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์

จานวน 50 คน

ประวัติศาสตร์

มีประสิทธิภาพ

กองวิชาการ

กลางเวียงเป็นศูนย์กลางในการ

ศิลปวัฒนธรรม

เรียนรู้และเผยแพร่ขอ้ มูลทาง

ประเพณี ของเมือง

ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม

เชียงใหม่

และแผนงาน

ประเพณี และเอกลักษณ์
ของเมืองเชียงใหม่
รวม

ส่งเสริมการ

1,935,500 1,935,500 1,935,500
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รายละเอียดโครงการพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล(พ.ศ. 2558 - 2560)
เทศบาลนครเชียงใหม่
4. หลักสูตรด้านการบริหาร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 สัมมนาองค์กรแห่ง

การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

-เพื่อเสริมสร้างวิสยั ทัศน์

เชิงกลยุทธ์

ระยะเวลาดาเนินการ
ตัวชี้วดั

เข้ารับการอบรมหรือ

ระดับการนาความรู้

เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนา ประชุมหรือสัมมนาที่

2558 2559 2560
(ปี)

(ปี)

(ปี)

/

/

/

งบประมาณและทีม่ า
2558

2559

2560

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบ

100,000 100,000 100,000 พนักงานเทศบาลและ

ฝ่ายบริหาร

ความสามารถมาใช้

งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล พนักงานครูเทศบาลได้

งานทั่วไป

ศักยภาพ สาหรับพนักงาน สถาบันพัฒนาบุคลากร

ในการปฏิบตั งิ านได้

รับความรู้และทักษะใน

สานักปลัด

เทศบาล พนักงานครู

ท้องถิ่นหรือหน่วยงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการบริหารงานของ

เทศบาล

เทศบาล ให้ปฏิบตั งิ าน

ราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยว

เทศบาลนครเชียงใหม่

อย่างมีคณ
ุ ภาพ

ข้อง จานวน 20 คน

เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รวม

100,000 100,000 100,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2563)
เทศบาลนครเชียงใหม่
5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 พัฒนาบุคลากร
ด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาดาเนินการ

เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วดั

2561 2562 2563
(ปี)

(ปี)

(ปี)

/

/

/

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)
(บาท)
800,000 800,000 800,000 บุคลากรผูเ้ ข้าร่วม
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล โครงการได้รับการ

เพือ่ พัฒนาและเพิม่ พูนความรู้

อบรมให้ความรู้ด้านการ

ร้อยละของผูเ้ ข้ารับ

คูค่ ณ
ุ ธรรมและสามารถนามา

ศึกษาแก่ผบู้ ริหารเทศบาล

การอบรม(ไม่น้อย

พัฒนาการศึกษาได้อย่างมี

ผูบ้ ริหารสถานศึกษา

กว่าร้อยละ 80)

คุณภาพ สามารถดารงชีวติ

พนักงานเทศบาล และ

นาความรู้ทไี่ ด้รับมา

ในสังคมได้อย่างสงบสุข

ลูกจ้างพนักงานครูเทศบาล

พัฒนาตนเองพัฒนา

บุคคลากรสานักการศึกษา

การศึกษาอย่างมี

และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง

คุณภาพ

สานักการ
ศึกษา

พัฒนาและสาสมารถ

จานวนประมาณ 70 คน
2 ขับเคลือ่ นปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

/

/

/

40,000

40,000

40,000 - ผูเ้ ข้ารับการอบรม

- เพือ่ ให้หน่วยงานมีการนา

- จัดอบรมพนักงาน

- ร้อยละของผูเ้ ข้ารับ

แผนยุทธศาสตร์ไปขับเคลือ่ น

เทศบาลและพนักงานจ้าง

การอบรมมีความรู้

และขยายผลให้เป็นรูปธรรม

ของเทศบาลฯ จานวน

ความเข้าใจเกีย่ วกับ

ปรัชญาเศรษฐกิจ

ฝ่ายแผนงาน

- เพือ่ ห้ผเู้ ข้ารับการอบรม

50 คน

ทฤษฎีฯ

พอเพียงไปประยุกต์ใช้

กองวิชาการ

นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

- ติดตามผลการดาเนิน

- หน่วยงานภายใน

ใขชีวติ ประจาวัน

และแผนงาน

พอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน

งานตามโครงการเศรษฐกิจ เทศบาลฯนาหลัก

ภารกิจและหน้าที่

ชีวติ ประจาวัน ภารกิจและ

พอเพียง

ปรัชญาฯ ไปดาเนิน

- หน่วยงานภายใน

การมากขึ้น

เทศบาลฯ สามารถนา

หน้าที่

งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล สามารถนาหลัก

แผนยุทธศาสตร์ฯ ไป
ขับเคลือ่ นและขยายผล
ให้เป็นรูปธรรม

งานวิเคราะห์
นโยบายฯ
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5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

3 อบรมให้ความรู้ปลุกจิต
สานึกต่อต้านการทุจริต

วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

ระยะเวลาดาเนินการ
ตัวชี้วดั

2561 2562 2563
(ปี)
/

(ปี)
/

(ปี)
/

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

(บาท)
35,000

(บาท)
35,000

2563

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)
35,000 - ผูเ้ ข้ารับการอบรม
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความ

- เพือ่ ปลุกจิตสานึกและสร้าง

- จัดอบรมพนักงาน

ร้อยละของผูเ้ ข้ารับ

ค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่

เทศบาลและพนักงานจ้าง

การอบรมความรู้

ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ อง

ของเทศบาลนครเชียงใหม่

ความเข้าใจเกีย่ วกับ

ซือ่ สัตย์สุจริตและเกิด

กองวิชาการ

รัฐและปฏิบัติการเชิงรุกด้าน

จานวน 100 คน

เรื่องทีไ่ ด้รับการอบรม

ค่านิยมต่อต้านการ

และแผนงาน

การป้องกันการทุจริต

ทุจริตในภาครัฐ

- เพือ่ มุง่ เน้นการพัฒนาหลัก

- พนักงานเทศบาลฯ

จริยธรรมของบุคลากรด้าน

เข้าใจในหลักการและ

กระบวนการยุติธรรมเพือ่ ให้

วิธปี ฏิบัติด้าน

สอดคล้องกับแผนสิทธิ

จริยธรรมของบุคคลากร

มนุษยชนด้านกระบวนการ

ด้านกระบวนการ
ยุติธรรมเพือ่ ให้

ยุติธรรม

กลุม่ งาน
นิติการ

สอดคล้องกับแผนสิทธิ
มนุษยชนด้านกระบวน
การยุติธรรม
4 สัมมานาวิชาการตาม

- เพือ่ ให้ความรู้ความเข้าใจ

/

/

/

13,000

13,000

13,000 - ผูเ้ ข้าร่วมการ

จัดสัมมนาวิชาการแก่

ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม

ตามพระราชบัญญัติการ กับเจ้าหน้าทีใ่ นการบังคับใช้

เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง

การสัมมนาฯ มีความ

จัดตัง้ ศาลปกครอง

กฎหมายหลักเกณฑ์และขั้น

เกีย่ วกับ พ.ร.บ.การจัดตัง้

รู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ

ความเข้าใจเกีย่ วกับ

กองวิชาการ

พ.ศ. 2542 และ

ตอนเกีย่ วกับกฏหมายปกครอง ศาลปกครอง พ.ศ. 2542

กฏหมายปกครองฯ

วิธกี ารปฏิบัติงานและ

และแผนงาน

พระราชบัญญัติวธิ ี

ตาม พ.ร.บ.การจัดตัง้ ศาล

และ พ.ร.บ.วิธปี ฏิบัติ

การบังคับใช้กฎหมาย

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2542 และ

ราชการทางปกครอง

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

ปกครอง พ.ศ. 2539

พ.ร.บ.วิธปี ฏิบัติราชการ

พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2522 มากขึ้น

ทางการปกครอง พ.ศ. 2539 จานวน 40 คน

งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล สัมมนาฯ มีความรู้

- ลดจานวนการ

กลุม่ งาน
นิติการ
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5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

ระยะเวลาดาเนินการ
ตัวชี้วดั

2561 2562 2563
(ปี)

(ปี)

(ปี)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบ

- เพือ่ ลดข้อผิดพลาดในการ

ฟ้องร้องคดีปกครอง

บังคับใช้กฎหมาย

ตามพ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
- ลดความเสีย่ งของ
ผูป้ ฏิบัติงานทีเ่ กีย่ ว
ข้องกับการบังคับใช้
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
รวม

888,000 888,000 888,000

