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แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 2565 
เทศบาลเมืองล าพูน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 ระบุ
ดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน่ามาประยุกต์ ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องสงเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานส่วนต่าบลในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
การบริหาราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความ
เชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
สถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหาราชการตามพระราชกฤษฎีกา
นี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่
วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบันเน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน่ามาปรับใช้กับ
การปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก่าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนา
ความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 2.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน่ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 3.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
พนักงานเทศบาล เพ่ือให้พนักงานเทศบาลทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา  
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 4.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่พนักงานเทศบาลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
เพ่ือการน่ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล่าพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  11  พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 2๙9   
ให้เทศบาลจัดท่าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม     
อันจะท่าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดท่าแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ต้องก่าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) ก่าหนด โดยให้ก่าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามกรอบของแผนอัตราก่าลังของ
เทศบาล นั้น 

เทศบาลเมืองล่าพูน อ่าเภอเมือง จังหวัดล่าพูน จึงได้จัดท่าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ 
2565 เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์การพัฒนาศักยภาพบุคคลในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ภายใน ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของเทศบาลเมืองล่าพูน โดยจัดให้พนักงานเทศบาลทุกคนต้องได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการใดวิธีการ หนึ่งหรือหลายวิธี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป  

 
 
 



๒ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

วัตถุประสงค ์

 1.  เพ่ือให้ได้เรียนรู้แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและ
หน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี 
 2.  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการในการพัฒนาพนักงานของเทศบาลเมืองล่าพูน 

3. เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของพนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองล่าพูน ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 4.  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ ทัศนะคติที่ดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม อันจะท่าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก่าหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ก่าหนดความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ่าเป็นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 

1.  ความรู้ที่จ่าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
    ๑.๑  ความรู้ที่จ่าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีจ่านวน๒๑ ด้าน ดังนี้ 
 ๑.๑.๑  ความรู้ที่จ่าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
 ๑.๑.๒  ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 

๑.๑.๓  ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด่าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

 ๑.๑.๔  ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
 ๑.๑.๕  ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
 ๑.๑.๖  ความรู้เรื่องการจัดท่าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
 ๑.๑.๗  ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 
 ๑.๑.๘  ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 

๑.๑.๙  ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA),การ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA), ฯลฯ   

 ๑.๑.๑o ความรู้เรื่องการท่างบการเงินและงบประมาณ 
 ๑.๑.๑๑ ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 ๑.๑.๑๒ ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
 ๑.๑.๑๓ ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
 ๑.๑.๑๔ ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 
 ๑.๑.๑๕ ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ๑.๑.๑๖ ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
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 ๑.๑.๑๗ ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
 ๑.๑.๑๘ ความรู้เรื่องสถาการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ 
 ๑.๑.๑๙ ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 
 ๑.๑.๒o ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์ (Harsware) ซอฟต์แวร์ (Software) และเน็ต

เวิร์ก (Network) 
 ๑.๑.๒๑ ความรู้เรื่องบรรณารักษ์ 

 ๑.๒  การก่าหนดความรู้ที่จ่าเป็นประจ่าสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีดังนี้ 
๑.๒.๑ สายงานในต่าแหน่งประเภทบริการ ให้ก่าหนดความรู้ที่จ่าเป็นประจ่าสายงาไว้อย่างน้อย

สายงานละ ๗ ด้าน 
 ๑.๒.๒ สายงานในต่าแหน่งประเภทอ่านวยการ ให้ก่าหนดความรู้ที่จ่าเป็นประจ่าสายงานไว้

อย่างน้อยสายงานละ ๗ ด้าน 
    ๑.๒.๓ สานงานในต่าแหน่งประเภทวิชาการ ให้ก่าหนดความรู้ที่จ่าเป็นประจ่าสายงานไว้อย่าง

น้อยสายงานละ ๕ ด้าน 
    ๑.๒.๔ สายงานในต่าแหน่งแระเภททั่วไป ให้ก่าหนดความรู้ที่จ่าเป็นประจ่าสายงานไว้อย่างน้อย

สายงานละ ๓ ด้าน 
  ๑.๓  การก่าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ที่จ่าเป็นในงานของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักง
งานส่วนท้องถิ่นก่าหนด 
 

๒.  ทักษะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
      ๒.๑ ทักษะที่จ่าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจ่านวน ๙ ด้าน ดังนี้ 
 ๒.๑.๑ ทักษะการบริหารข้อมูล 
 ๒.๑.๒ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
 ๒.๑.๓ ทักษะการประสานงาน 
 ๒.๑.๔ ทักษะในการสืบสวน 
 ๒.๑.๕ ทักษะการบริหารโครงการ 
 ๒.๑.๖ ทักษะในการสื่อสาร การน่าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 
 ๒.๑.๗ ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
 ๒.๑.๘ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
 ๒.๑.๙ ทักษะการใช้ข้อมูลลุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 

       ๒.๒ การก่าหนดทักษะท่าจ่าเป็นประจ่าสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 
 ๒.๒.๑ สายงานในต่าแหน่งประเภทบริหาร ให้ก่าหนดทักษะที่จ่าเป็นประจ่าสายงานไว้  

อย่างน้อยสายงานละ ๔ ด้าน  
๒.๒.๒ สายงานในต่าแหน่งประเภทอ่านวยการ ให้ก่าหนดทักษะที่จ่าเป็นประจ่าสายงานไว้ อย่าง

น้อยสายงานละ ๔ ด้าน 
 ๒.๒.๓ สายงานในต่าแหน่งประเภทวิชาการ ให้ก่าหนดทักษะที่จ่าเป็นประจ่าสายงานไว้อย่าง

น้อยสายงานละ ๓ ด้าน 
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 ๒.๒.๔ สายงานในต่าแหน่งประเภททั่วไป ให้ก่าหนดทักษะที่จ่าเป็นประจ่าสายงานไว้ อย่าง
น้อยสายงานละ ๓ ด้าน 

 
๓. สมรรถนะท่ีจ าเป็นในงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

     ๓.๑ สมรรถนะท่ีจ่าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ่าแนกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ สมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการทุกประเภทและระดับต่าแหน่ง  
จ่าเป็นต้องมีเพ่ือเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ประกอบด้วย ๕ สมรรถนะ ดังนี้ 
   ๓.๑.๑.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   ๓.๑.๑.๒ การยึดความถูกต้องและจริยธรรม 
   ๓.๑.๑.๓ ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
   ๓.๑.๑.๔ การบริการเป็นเลิศ 
   ๓.๑.๑.๕ การท่างานเป็นทีม 
  ๓.๑.๒ สมรรถนะประจ่าผู้บริหาร หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการในต่าแหน่งประเภทบริหาร
และอ่านวยการ  ซึ่งต้องก่ากับกับดูแลทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจ่าเป็นต้องมีในฐานนะผู้น่าที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือน่าทีมงานหรือผู้ ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๔ สมรรถนะ ดังนี้ 
   ๓.๑.๒.๑ การเป็นผู้น่าในการเปลี่ยนแปลง 
   ๓.๑.๒.๒ ความสามารถในการเป็นผู้น่า 
   ๓.๑.๒.๓ ความสามารถในการพัฒนาคน 
   ๓.๑.๒.๔ การคิดเชิงกลยุทธ์ 

๓.๑.๓ สมรรถนะประจ่าสายงาน หมายถึง สมรรถนะที่ก่าหนดเฉพาะส่าหรับประเภทและระดับ
ต่าแหน่งในสายงานต่างๆ เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมให้ข้าราชการที่ด่ารงต่าแหน่งในสายงานนั้น สามารถปฏิบัติ
ภารกิจในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๒๒ 
สมรรถนะ ดังนี้ 
   ๓.๑.๓.๑ การก่ากับติดตามอย่างสม่่าเสมอ  
   ๓.๑.๓.๒ การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ 
   ๓.๑.๓.๓ การแก้ไขปัญหาและด่าเนินการเชิงรุก 
   ๓.๑.๓.๔ การค้นหาและบริหารจัดการข้อมูล 
   ๓.๑.๓.๕ การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ 
   ๓.๑.๓.๖ การคิดวิเคราะห์ 
   ๓.๑.๓.๗ การบริหารความเสี่ยง 
   ๓.๑.๓.๘ การบริหารทรัพยากร 
   ๓.๑.๓.๙ การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย 
   ๓.๑.๓.๑o การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
   ๓.๑.๓.๑๑ การวางแผนและการจัดการ 
   ๓.๑.๓.๑๒ การวิเคราะห์และการบูรณาการ 
   ๓.๑.๓.๑๓ การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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   ๓.๑.๓.๑๔ การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
   ๓.๑.๓.๑๕ การให้ความรู้และการสร้างสายสัมพันธ์ 
   ๓.๑.๓.๑๖ ความเข้าใจผู้อ่ืนและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ 
   ๓.๑.๓.๑๗ ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น 
   ๓.๑.๓.๑๘ ความคิดสร้างสรรค์ 
   ๓.๑.๓.๑๙ ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
   ๓.๑.๓.๒o จิตส่านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
   ๓.๑.๓.๒๑ ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ 
 ๓.๒ การก่าหนดสมรรถนะที่จ่าเป็นประจ่าสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 
  ๓.2.๑ สมรรถนะหลัก ให้ก่าหนดสมรรถนะที่จ่าเป็นประจ่าสายงานในทุกประเภทและระดับ
ต่าแหน่งทั้ง ๕ สมรรถนะ 
  ๓.2.๒  สมรรถนะประจ่าผู้บริหาร ให้ก่าหนดสมรรถนะที่จ่าเป็นประจ่าสายงานในต่าแหน่ง
ประเภทบริหารและอ่านวยการ ทั้ง ๔ สมรรถนะ 
  ๓.2.๓  สมรรถนะประจ่าสายงาน ให้ก่าหนดสมรรถนะที่จ่าเป็นประจ่าสายงานในทุกประเภท
และระดับต่าแหน่งไว้อย่างน้อยสายงานละ ๓ สมรรถนะ 
 
การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

แผนพัฒนารายบุคคล คือแผนพัฒนาความสามารถ ในการท่างานของบุคลากรภายใต้ความคาดหวัง
ขององค์กรจากจุดที่เป็นอยู่ไปสู่จุดที่ต้องการโดยพัฒนา ขีดความสามารถของตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะที่พึงประสงค์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเน้นการสร้างจุดแข็งและก่าจัด
จุดอ่อนของบุคคล ซึ่งจะต้องเป็นความร่วมมือ ระหว่างหัวหน้ากับผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะต้องด่าเนินการร่วมกัน
อย่างใกล้ชิดด้วยสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  

การพัฒนา หมายถึง การพัฒนางานและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณา ข้อมูล
ทั้งสองส่วนร่วมกันเพ่ือน่าไปใช้เป็นหลักในการก่าหนดแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพการ ท่างานและ
ตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปูาหมายองค์กรเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งในการพัฒนาสามารถ
เลือกใช้วิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละบุคคลและหน่วยงานได ้ดังนี้ 

 
1..การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training)  

เป็นการเน้นการเรียนรู้จากผู้เรียนหลากหลายกลุ่ม/ต่าแหน่งงาน โดยมีหน่วยงานทรัพยากรบุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่าหน้าที่ด่าเนินการจัดฝึกอบรม 

2. การฝึกขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)  

การฝึกขณะปฏิบัติงานถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายใน
หน่วยงานเป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติจริงณสถานที่จริงเป็นการให้ค่า แนะน่าเชิงปฏิบัติใน
ลักษณะตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มเล็กในสถานที่ท่างานและในช่วงการท่างานปกติวิธีการนี้เน้นประสิทธิภาพการ
ท่างานในลักษณะการพัฒนาทักษะเป็นพ้ืนฐานให้แก่บุคลากรเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองการฝึก
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ขณะปฏิบัติงานสามารถด่าเนินการโดยผู้บังคับบัญชาหรือมอบหมายผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นมักใช้ส่าหรับ
บุคลากรใหม่ที่เพ่ิงเข้าท่างานสับเปลี่ยนโอนย้ายเลื่อนต่าแหน่งมีการปรับปรุงงานหรือต้องอธิบายงานใหม่ๆ
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ฝึกบุคลากรขณะปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้บุคลากรทราบและเรียนรู้
เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานพร้อมคู่มือและระเบียบปฏิบัติประกอบท่าให้เกิดการรักษาองค์ความรู้และคงไว้ซึ่ง
มาตรฐานการท่างานแม้ว่าจะเปลี่ยนบุคลากรที่รับผิดชอบงานแต่ยังคงรักษาความมีประสิทธิภาพในการท่างาน
ต่อไปได ้

3. การสอนงาน (Coaching)  

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

4. การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)  

การเป็นพ่ีเลี้ยงเป็นอีกวิธีการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลวิธีการนี้ต้องใช้ความคิดในการวิเคราะห์รับฟังและ
น่าเสนอทิศทางที่ถูกต้องให้อีกฝุายโดยเน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและกาหนดเปูาหมายเพ่ือให้งานบรรลุผล
ส่าเร็จเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพ่ีเลี้ยง (Mentor) และผู้รับค่าแนะน่า (Mentee)จากผู้มี
ความรู้ความช่านาญให้กับผู้ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ไม่มากนัก 

ลักษณะส่าคัญของการเป็นพ่ีเลี้ยงคือผู้เป็นพ่ีเลี้ยงอาจเป็นบุคคลอ่ืนได้ไม่จ่าเป็นต้องเป็นผู้บังคับบัญชา
หรือหัวหน้าโดยตรงท่าหน้าที่สนับสนุนให้ก่าลังใจช่วยเหลือสอนงานและให้ค่าปรึกษาแนะน่าดูแลทั้งการท่างาน
การวางแผนเปูาหมายในอาชีพให้กับบุคลากรเพ่ือให้ผู้รับค่าแนะน่ามีความสามารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
รวมถึงการใช้ชีวิตส่วนตัวที่เหมาะสม 

5.การให้ค าปรึกษาแนะนะ (Consulting)  

การให้ค่าปรึกษาแนะน่าเป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งที่มักใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
บุคลากรด้วยการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท่างานซึ่งผู้บังคับบัญชาก่าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
ร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้บุคลากรมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ผู้ให้ค่าปรึกษาแนะน่ามักเป็น
ผู้บังคับบัญชาภายในหน่วยงานหรืออาจเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ประสบการณ์และความช่านาญเป็นพิเศษใน
เรื่องนั้นๆที่มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาได้จากทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร 
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6..การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) / การให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืน 

การหมุนเวียนงานเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถในการทางานของบุคลากรถือเป็น
วิธีการที่ก่อให้เกิดทักษะการทางานที่หลากหลาย (Multi-Skill) ที่เน้นการสลับเปลี่ยนงานในแนวนอนจากงาน
หนึ่งไปยังอีกงานหนึ่งมากกว่าการเลื่อนต่าแหน่งงานที่สูงขึ้นการหมุนเวียนงานเกิดได้ทั้งการเปลี่ยนต่าแหน่งงาน
และการเปลี่ยนหน่วยงานโดยการให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นภายใต้ระยะเวลาที่ก่าหนด 

7.การเข้าร่วมประชุมสัมมนา (Meeting/Seminar)  

การเข้าร่วมประชุม/สัมมนาเป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการคิดเชิง
นวัตกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์และทักษะในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจสามารถ
น่าแนวคิดที่ได้รับจากการประชุมสัมมนามาปรับใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท่างานเป็นการมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาให้บุคลากรได้เข้าร่วมในการประชุม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

8. การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)  

การดูงานนอกสถานที่เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งเน้นดูงานที่มีขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
เหมือนกันหรือลักษะงานที่ต้องทางานร่วมกันเพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้เฉพาะเรื่องและเห็นประสบการณ์ใหม่
รูปแบบการทางานที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) สามารถนาแนวคิดที่ได้รับจากการดูงานมาประยุกต์ใช้
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและพัฒนาขีดความสามารถของตน 

9. การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart)                                                                                           
การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญเป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรแบบหนึ่งที่เน้นให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเจาะลึกเฉพาะด้าน
โดยให้ฝึกงานและท่างานร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมายอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ท่างาน อยู่หรือ
เป็นผู้เชี่ยวชาญในทักษะหลายด้านซึ่งรวมถึงผู้บริหารด้วย 

10. การมอบหมายงาน (Job Assignment)  

การมอบหมายงานเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรและเป็นที่นิยมโดยเน้นการกระจายงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบอานาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่ก่าหนดให้ผู้อ่ืนไปปฏิบัติซึ่งหากสังเกต
จากผู้บริหารระดับหัวหน้าที่มีความมานะทุ่มเทท่างานทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้กระทั่งงานของลูกน้องก็ตามอาจมี
ผู้บริหารตั้งค่าถามว่าแล้วจะท่าอย่างไรเมื่องานในความรับผิดชอบมีมากและต้องจัดล่าดับความสาคัญซึ่งการ
มอบหมายกระจายอ่านาจต้องมีความไว้วางใจเป็นส่วนสาคัญดังนั้นการมอบหมายงานนอกจากเป็นการพัฒนา
บุคลากรแล้วยังช่วยแก้ปัญหางานผู้บริหารให้บรรเทาเบาบางลงได้ 

 

 



๘ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

11. การติดตามหัวหน้า (Work Shadow)  

การติดตามหัวหน้าเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร -คนเก่ง-ให้ได้มีโอกาสติดตามผู้บริหาร
ระหว่างปฏิบัติงานโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ผ่านการติดตาม/สังเกตพฤติกรรมการท่างานจากแม่แบบที่
เป็นหัวหน้าในฐานะผู้เชี่ยวชาญงานนั้นเป็นเทคนิคการสร้างและท่าตามแม่แบบ (Role Model) ที่เน้นกิจกรรม
การเรียนรู้ระยะสั้นโดยไม่ต้องลงทุนมากนักเพียงแค่อาศัยแม่แบบที่ดีที่สามารถแสดงตัวอย่างให้บุคลากรผู้ติดตาม
รับรู้และเลียนแบบได้ในระยะเวลาการทางานปกติใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงโดยให้เห็น
สภาพแวดล้อมทักษะที่จ่าเป็นขอบเขตงานที่รับผิดชอบการจัดการที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงการแสดงออกและทัศนคติ
ของแม่แบบภายในระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งวันขึ้นไปจนถึงเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ตาม 

วิธีการพัฒนาบุคลากรนี้ใช้เพ่ือให้บุคลากรมีโอกาสศึกษาวิธีการท่างานของผู้บริหารที่ควรน่ามาเป็น
แบบอย่างนอกจากได้เรียนรู้การท่างานของผู้อ่ืนเพ่ือน่ามาปรับปรุงงานของตนเองให้ดีขึ้นแล้วยังใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร (Career path) อีกด้วย 

12. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)  

การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่เน้นให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยไม่จ่าเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเท่านั้นบุคลากรสามารถแสวงหาโอกาส
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้และสื่อต่างๆที่ต้องการได้ซึ่งวิธีการนี้เหมาะสมกับบุคลากรที่ชอบ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยเฉพาะกับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพในการท่างานสูง 

13. การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน (In-House Instructor)  

การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงานเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยการเป็น
วิทยากรได้นั้นต้องมีความรู้ทักษะความช่านาญรวมทั้งประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและพร้อมที่จะถ่ายทอด
ให้กับบุคคลต่างๆได้ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความช่านาญในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งที่เก่ียวข้องกับการท่างานท่าหน้าที่เป็นวิทยากรภายในถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานโดยมี
กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทักษะและทัศนคติให้กับบุคลากรทั้งนี้บุคลากรจะได้
พัฒนาทักษะตนเองให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นเกิดการถ่ายเทความรู้ระหว่างบุคลากรด้วยกันเองท่าให้องค์กรมี
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆท่าให้ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากรคงอยู่กับองค์กรต่อไปอันเป็นการ
แปลงความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลให้เป็นความรู้ภายนอกมีการจัดท่าเป็นสื่อการสอนการท่าเอกสารประกอบการ
บรรยายทาให้เกิดการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรขึ้นดังนั้นการเป็นวิทยากรภายในจึงเป็นการพัฒนาตัว
บุคลากรเองและรักษาองค์ความรู้ในองค์กรซึ่งวิทยากรภายในเหล่านี้จะสร้างให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้  
(Learning Organization) ต่อไปได ้

 



๙ 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

เป้าหมายเป้าหมายในการพัฒนาเทศบาล 
 1.  การพัฒนาพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร 
      1.1  ปลัดเทศบาล  และรองปลัดเทศบาล    จ านวน    3 อัตรา  ดังนี้ 
    (1)  ปลัดเทศบาลเมืองล่าพูน   จ่านวน    1 อัตรา 
    (2)  รองปลัดเทศบาลเมืองล่าพูน   จ่านวน    2 อัตรา 
       1.2  หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง    จ านวน    9 อัตรา  ดังนี้ 
     (1)  หัวหน้าส่านักปลัดเทศบาล   จ่านวน    1 อัตรา 
     (2)  ผู้อ่านวยการกองคลัง   จ่านวน    1 อัตรา 
     (3)  ผู้อ่านวยการกองช่าง   จ่านวน    1 อัตรา 
     (4)  ผู้อ่านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ่านวน    1 อัตรา 
     (๕)  ผู้อ่านวยการกองการศึกษา   จ่านวน    1 อัตรา 

   (6)  ผู้อ่านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ่านวน    1 อัตรา 
     (7)  ผู้อ่านวยการกองสวัสดิการสังคม  จ่านวน    1 อัตรา 
     (8)  ผู้อ่านวยการกองการแพทย์   จ่านวน    1 อัตรา 

   (9)  ผู้อ่านวยการกองการเจ้าหน้าที ่  จ่านวน    1 อัตรา 
       1.3  หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน   จ านวน  18   อัตรา  ดังนี้ 

     (1)  หัวหน้าฝุายปกครอง   สังกัดส่านักปลัดเทศบาล 
     (2)  หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป  สังกัดส่านักปลัดเทศบาล 
     (3)  หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้   สังกัดกองคลัง 
     (4)  หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง   สังกัดกองคลัง  
     (5)  หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง  สังกัดกองช่าง 
     (6)  หัวหน้าฝุายช่างสุขาภิบาล   สังกัดกองช่าง 
     (7)  หัวหน้าฝุายบริการงานสาธารณสุข  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     (8)  หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     (9)  หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป  สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
     (10) หัวหน้าฝุายแผนงานและงบประมาณ สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
     (11) หัวหน้าฝุายแผนงานและโครงการ  สังกัดกองการศึกษา 
     (12) หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา  สังกัดกองการศึกษา 
     (13) หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชน   สังกัดกองสวัสดิการสังคม 
     (14) หัวหน้าฝุายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม สังกัดกองสวัสดิการสังคม 
     (15) หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป  สังกัดกองการแพทย์ 
     (16) หัวหน้าฝุายบริการการแพทย์  สังกัดกองการแพทย์ 

   (17) หัวหน้ากลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและอัตราก่าลัง สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 
   (18) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 

 
2.  การพัฒนาพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ  จ านวน   81   อัตรา  ดังนี้ 
     2.1  พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ ประเภทวิชาการ จ านวน    38   อัตรา ดังนี้ 
 (1)  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร        สังกัดส่านักปลัดเทศบาล จ่านวน  2  อัตรา 
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 (2)  นักพัฒนาการท่องเที่ยว   สังกัดส่านักปลัดเทศบาล       จ่านวน  1  อัตรา 
(3)  นิติกร    สังกัดส่านักปลัดเทศบาล       จ่านวน  1  อัตรา 

  (4)  นักวิชาการตรวจสอบภายใน   สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน  จ่านวน  1  อัตรา        
 (5)  วิศวกรโยธา     สังกัดกองช่าง        จ่านวน  1  อัตรา 
 (6)  สถาปนิก      สังกัดกองช่าง        จ่านวน  1  อัตรา 
 (7)  นักวิชาการสุขาภิบาล   สังกัดกองช่าง        จ่านวน  1  อัตรา 
 (8)  นักวิชาการสุขาภิบาล   สังกัดกองสาธารณสุขฯ       จ่านวน  2  อัตรา 

(9)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   สังกัดกองยุทธศาสตร์ฯ       จ่านวน 2 อัตรา 
(10)  นักประชาสัมพันธ์    สังกัดกองยุทธศาสตร์ฯ       จ่านวน 1 อัตรา 
(11)  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   สังกัดกองยุทธศาสตร์ฯ       จ่านวน 1 อัตรา 
(12)  นักวิชาการเงินและบัญชี    สังกดักองการศึกษา          จ่านวน  1  อัตรา 
(13)  นักวิชาการศึกษา     สังกัดกองการศึกษา          จ่านวน  1  อัตรา 
(14)  นักสันทนาการ    สังกัดกองการศึกษา          จ่านวน  1  อัตรา 
(15)  ศึกษานิเทศก์    สังกัดกองการศึกษา          จ่านวน  1  อัตรา 
(16)  นักพัฒนาชุมชน    สังกัดกองสวัสดิการสังคม       จ่านวน  1 อัตรา 
(17)  นักวิชาการเงินและบัญชี   สังกัดกองการแพทย์          จ่านวน  1  อัตรา 
(18)  นายแพทย์     สังกัดกองการแพทย์          จ่านวน  2  อัตรา 
(19)  พยาบาลวิชาชีพ    สังกัดกองการแพทย์          จ่านวน  7  อัตรา 
(20)  เภสัชกร     สังกัดกองการแพทย์          จ่านวน  2  อัตรา 
(21)  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   สังกัดกองการแพทย์          จ่านวน  1  อัตรา 
(22)  นักอาชีวบ่าบัด    สังกัดกองการแพทย์          จ่านวน  1  อัตรา 
(23)  ทันตแพทย์    สังกัดกองการแพทย์          จ่านวน  1  อัตรา 
(24)  นักวิชาการสาธารณสุข   สังกัดกองการแพทย์          จ่านวน  1  อัตรา 

   (25)  นักทรัพยากรบุคคล    สังกัดกองการเจ้าหน้าที่         จ่านวน 2  อัตรา 
 (26)  นิติกร     สังกัดกองการเจ้าหน้าที่         จ่านวน 1  อัตรา 
   2.2  พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ ประเภทท่ัวไป  จ านวน  43 ราย  ดังนี้ 
 (1)  เจ้าพนักงานทะเบียน    สังกัดส่านักปลัดเทศบาล จ่านวน  2  อัตรา 
 (2)  เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัดส่านักปลัดเทศบาล จ่านวน  6  อัตรา 
 (3)  เจ้าพนักงานเทศกิจ    สังกัดส่านักปลัดเทศบาล   จ่านวน  2  อัตรา 
 (4)  เจ้าพนักงานธุรการ    สังกัดส่านักปลัดเทศบาล   จ่านวน  2  อัตรา 

(5)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   สังกัดกองคลัง  จ่านวน  3  อัตรา 
(6)  เจ้าพนักงานการคลัง    สังกัดกองคลัง  จ่านวน  1  อัตรา 
(7)  เจ้าพนักงานธุรการ    สังกัดกองคลัง      จ่านวน  2  อัตรา 
(8)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   สังกัดกองคลัง  จ่านวน  2  อัตรา 
(9)  เจ้าพนักงานพัสดุ    สังกัดกองคลัง  จ่านวน  1  อัตรา 
(10) เจ้าพนักงานธุรการ    สังกัดกองช่าง  จ่านวน  2  อัตรา 
(11) นายช่างโยธา    สังกัดกองช่าง  จ่านวน  2  อัตรา 
(12) นายช่างเขียนแบบ    สังกัดกองช่าง  จ่านวน  1  อัตรา 
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(13) เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ   สังกัดกองช่าง  จ่านวน  1  อัตรา 
(14) นายช่างไฟฟูา    สังกดักองช่าง  จ่านวน  2  อัตรา 
(15) เจ้าพนักงานธุรการ    สังกัดกองสาธารณสุขฯ จ่านวน  1  อัตรา 
(16) สัตวแพทย์     สังกัดกองสาธารณสุขฯ จ่านวน  1  อัตรา 
(17) เจ้าพนักงานสาธารณสุข   สังกัดกองสาธารณสุขฯ จ่านวน  2  อัตรา 
(18) เจ้าพนักงานธุรการ    สังกัดกองยุทธศาสตร์ฯ    จ่านวน  1  อัตรา 
(19) นายช่างไฟฟูา    สังกัดกองยุทธศาสตร์ฯ    จ่านวน  1  อัตรา 
(20) เจ้าพนักงานธุรการ    สังกัดกองการศึกษา    จ่านวน  1  อัตรา 
(21) เจ้าพนักงานธุรการ    สังกัดกองสวัสดิการสังคม จ่านวน  2  อัตรา 
(22) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   สังกัดกองสวัสดิการสังคม จ่านวน  1  อัตรา        
(23) เจ้าพนักงานธุรการ    สังกัดกองการแพทย์    จ่านวน  1  อัตรา 
(24) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   สังกัดกองการแพทย์    จ่านวน  1  อัตรา 
(25) เจ้าพนักงานสาธารณสุข   สังกัดกองการแพทย์    จ่านวน  1  อัตรา 
(26) เจ้าพนักงานธุรการ    สังกัดกองการเจ้าหน้าที่    จ่านวน  1  อัตรา 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน   

1.   เพศ   

      ชาย  66  คน         หญิง    160  คน 

2.   ประเภทพนักงาน 

           พนักงานเทศบาลสามัญ         จ่านวน    70   คน  
      พนักงานครูเทศบาล             จ่านวน   116  คน  
      ลูกจ้างประจ่า                   จ่านวน     5    คน  
      พนักงานจ้างตามภารกิจ        จ่านวน    16   คน 
      พนักงานจ้างทั่วไป               จ่านวน    19   คน 
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3. วุฒิการศึกษา 

 มัธยมศึกษาตอนต้น             จ่านวน      5    คน 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.     จ่านวน    13    คน 
 ปวท./ปวส./อนุปริญญา   จ่านวน    14    คน 
 ปริญญาตรี   จ่านวน   113   คน 
 ปริญญาโทหรือสูงกว่า   จ่านวน    81    คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. สังกัด ส านัก/กอง/โรงเรียน 

       ส่านักปลัดเทศบาล    จ่านวน 17 คน 
                          กองคลัง   จ่านวน 22 คน 
                          กองช่าง      จ่านวน 10 คน 

       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   จ่านวน  6 คน 
       กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   จ่านวน  5 คน 
       กองการศึกษา   จ่านวน 28 คน 
       กองสวัสดิการสังคม    จ่านวน  5 คน 
       กองการแพทย์  จ่านวน 18 คน 
       กองการเจ้าหน้าที่  จ่านวน  3 คน 
       หนว่ยตรวจสอบภายใน  จ่านวน  1 คน 
       โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  จ่านวน 43 คน 
       โรงเรียนเทศบาลสันปุายางหลวง  จ่านวน 17 คน 
       โรงเรียนเทศบาลสันปุายางหน่อม  จ่านวน 35 คน 
       โรงเรียนเทศบาลจามเทวี  จ่านวน 11 คน 
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ่านวน  5  คน 
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4. วันที่ต้องการเข้ารับการอบรม 

 วันจันทร์ – ศุกร์             จ่านวน 145    คน 
 วันเสาร์ – อาทิตย์   จ่านวน      81     คน 
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5. จ านวนวันที่ต้องการอบรม 

 อบรม   1  วัน                 จ่านวน    120 คน 
 อบรม   2  วัน           จ่านวน     79 คน 
 อบรม   3  วัน          จ่านวน     15 คน 
 อบรม   4  วัน              จ่านวน     1  คน 
 อบรม   5  วันขึ้นไป     จ่านวน    11 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ช่วงเวลาที่ต้องการเข้าอบรม 

 ตุลาคม    –  ธันวาคม   จ่านวน 42 คน 
 มกราคม   –  มีนาคม   จ่านวน 94 คน 
 เมษายน   –  มิถุนายน   จ่านวน 60 คน 
 กรกฎาคม –  กันยายน   จ่านวน 30 คน 
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7. สถานที่ในการฝึกอบรม 

อบรมที่ส่านักงานเทศบาลเมืองล่าพูน     จ่านวน     67      คน 
อบรมนอกสถานที่                           จ่านวน      51     คน 
อบรมออนไลน์                               จ่านวน     108    คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรมมากที่สุด 

หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ             จ่านวน    96    คน 
หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต่าแหน่ง     จ่านวน   76    คน 
หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ                     จ่านวน   23    คน 
หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม                               จ่านวน   16    คน 
หลักสูตรด้านการบริหาร                                             จ่านวน   15    คน 
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9. หลักสูตรเพิ่มเติมที่ต้องการฝึกอบรม  

การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงาน        จ่านวน     127   คน 
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน             จ่านวน     108   คน 
ระเบียบพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  จ่านวน      79    คน 
ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการที่ดี      จ่านวน      47    คน 
การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏิบัติงาน                       จ่านวน      39    คน 
การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการท่างาน            จ่านวน     35     คน 
การบริหารโครงการ              จ่านวน     29     คน 
วินัยและจรรยาข้าราชการ             จ่านวน     28     คน 
ภาวะผู้น่า               จ่านวน     24     คน 
การบริการที่เป็นเลิศ              จ่านวน     15     คน 
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ความต้องการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

สายงานบริหาร 

1 นางทานตะวัน  อินทร์จันทร ์ นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง 

หลักสตูรดา้นการบริหาร ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

การบริหารโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล 

2 นายสุรินทร์  มุขแก้ว นักบริหารงานท่ัวไป 
ระดับกลาง 

หลักสตูรดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรมและ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การบริการที่เป็นเลิศ 

ภาวะผู้น่า 

3 นางกมลวรรณ  ยุวเบญจพล เจ้าพนักงานทะเบียน
ปฏิบัติงาน 

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน หลักสตูรความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในหน้าท่ี การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

การบริการที่เป็นเลิศ 

4 นายเกรียงไกร  ฉางข้าวพรม เจ้าพนักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยช่านาญงาน 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูงจาก
ผู้เชี่ยวชาญ   
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

5 นายประเสริฐ  สว่างพนาพันธุ ์ เจ้าพนักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยช่านาญงาน 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี หลักสตูรทบทวน ของเจ้าพนักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

6 นายศราวุฒิ  กุลทรัพสิร ิ เจ้าพนักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยปฏิบตัิงาน 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี การดับเพลิงขั้นสูง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

7 นายเศรษฐา  ทวีกูล เจ้าพนักงานเทศกิจ
ช่านาญงาน 

หลักสตูรดา้นการบริหาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน การบริหารงานราชการ 

การบริการที่เป็นเลิศ 

การบริหารโครงการ 

8 นายสุดสยาม  ไชยวงค์ เจ้าพนักงานเทศกิจ
ปฏิบัติงาน 

หลักสตูรดา้นการบริหาร ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ทักษะเฉพาะงานในแต่ละต่าแหน่ง 

การบริหารโครงการ 

ภาวะผู้น่า 

9 นางกมลพร  อินทนี เจ้าพนักงานธุรการ
ช่านาญงาน 

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี ระเบียบการจดัซื้อจัดจ้าง 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

 



๑๙ 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

10 น.ส.วันธยา  สุวรรณอักษร นิติกรช่านาญการ หลักสตูรดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

11 น.ส.ฉัตรนภา  ชมภูแก้ว นิติกรปฏิบตัิการ หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน การพัฒนาบุคลิคภาพเพื่อการท่างาน 

การบริการที่เป็นเลิศ 

การบริหารโครงการ 

12 น.ส.สมุาล ี แซ่เตียว นักพัฒนาการ
ท่องเที่ยวช่านาญการ 

หลักสตูรดา้นการบริหาร ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ภาวะผู้น่า 

การบริหารโครงการ 

ภาวะผู้น่า 

13 นายภักด ี สุภกา ลูกจ้างประจ่า หลักสตูรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี หลักสตูรอบรมจรยิธรรม 

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

ภาวะผู้น่า 

14 นายอานนท์  มากะนัต นักการ หลักสตูรดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน อบรมจรยิธรรม 

  

  

 



๒๐ 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

15 นายนิรันดร ์ ศรียาบ ปฏิบัติงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน งานปูองกันฯ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

16 นายณัฎฐะพงษ ์ กันทะเรือน ปฏิบัติงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน พัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ปูองกันฯขั้นสูง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

17 นายมนูญ  อินทร์ทิพย์ ปฏิบัติงานประจ่า
รถยนต์กู้ภยั 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เกียวกับงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

กองคลัง 

18 นางลักษณาวล ี สิงห์ว ี นักบริหารงานการคลัง 
ระดับต้น 

หลักสตูรดา้นการบริหาร ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง พัฒนาศักยภาพในการบรหิาร 

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

ภาวะผู้น่า 

19 น.ส.ณัฐกมล  พุทธปวน เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ปฏิบตัิงาน 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน หลักสตูรเกีย่วกับการจดัเก็บรายได้ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

  



๒๑ 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

20 นางศศิธร  กุดชัยภูม ิ เจ้าพนักงานการคลัง
ช่านาญงาน 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับงานใน
หน้าท่ี ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

21 นางรัชน ี อุดค่าดี เจ้าพนักงานธุรการ
ช่านาญงาน 

หลักสตูรดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

การบริการที่เป็นเลิศ 

22 น.ส.ศิรลิักษณ ์ รังศิลป ์ เจ้าพนักงานธุรการ
ช่านาญงาน 

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

23 นางเพชรา  นพบุรี เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีช่านาญงาน 

หลักสตูรดา้นการบริหาร ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี ระเบียบการเบิกจ่าย 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การบริหารโครงการ 

24 น.ส.นวพร  อิสสระกลุ เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน 

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน หลักสตูรเกีย่วกับงานในต่าแหน่ง 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

  

 



๒๒ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากทีสุ่ด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

25 น.ส.กนกวรรณ  กันทะวงค ์ นักวิชาการเงินและ
บัญชีปฏิบัติการ 

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน หลักสตูร นักวิชาการเงินและบัญชี 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

26 น.ส.รุจริา  หมื่นกาศ นักวิชาการเงินและ
บัญชีช่านาญการ 

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน ระเบียบการเงินและพัสด ุ

  

  

27 นางปรียานาถ  วังค่าฟ ู ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญช ี

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับงานใน
หน้าท่ีรับผดิชอบ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

28 น.ส.รจนา  เสมอชีพ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสด ุ

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง การค่านวณค่าเสื่อม 

  

  

29 น.ส.เบญญาทิพย ์ เขียวหล้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการ
คลัง 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีน
หนังสือราชการ ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

 



๒๓ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

30 น.ส.จรยิา  แสนแก้วกาศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการ
คลัง 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี หลักสตูรเกีย่วกับงานหน้าท่ีที่
รับผิดชอบ ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

31 น.ส.แสงเดือน  เสนาวนา ปฏิบัติงานการเงินและ
บัญช ี

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน ระบบเกี่ยวกับงานท่ีรบัผิดชอบ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

  

32 นายรัฐศาสตร ์ ศรีฟอง ปฏิบัติงานเก็บ
ค่าธรรมเนียมฯ 

หลักสตูรดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน บริหารโครงการ 

  

  

33 นายนพดล  ธิลังกา ปฏิบัติงานเก็บ
ค่าธรรมเนียมฯ 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน เกี่ยวกับการบรหิารชีวิต การเงิน 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

ภาวะผู้น่า 

34 นายไพรตัน ์ ไชยวงศ์ ปฏิบัติงานเก็บ
ค่าธรรมเนียมฯ 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

  หลักสตูรเกีย่วกับงานในหน้าท่ี 

  

  
 



๒๔ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

35 นายอภิลาศ  ไพค่านาม ปฏิบัติงานเก็บ
ค่าธรรมเนียมฯ 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน หลักสตูรเกีย่วกับงานในหน้าท่ี 

  

  

36 นางสมพร  ปกติ ปฏิบัติงานเก็บ
ค่าธรรมเนียมฯ 

หลักสตูรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน หลักสตูรเกีย่วกบังานในหน้าท่ี 

  

  

37 นายธีรยุทธ ์ มณีขตัิย ์ ปฏิบัติงานเก็บ
ค่าธรรมเนียมฯ 

หลักสตูรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน หลักสตูรเกีย่วกับงานในหน้าท่ี 

  

  

38 นางเจตนา  บุญสม ปฏิบัติงานเก็บ
ค่าธรรมเนียมฯ 

หลักสตูรดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน หลักสตูรเกีย่วกับงานในหน้าท่ี 

  

  

39 นายธีรเดช  โพธิศาสตร ์ ปฏิบัติงานเก็บ
ค่าธรรมเนียมฯ 

หลักสตูรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี การพฒันาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

ภาวะผู้น่า 

 



๒๕ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

40 นายเจตนา  บุญสม ปฏิบัติงานเก็บ
ค่าธรรมเนียมฯ 

หลักสตูรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรเกีย่วกับงานในหน้าท่ี 

  

  

กองช่าง 

41 นายวิโรจน ์ วรรณวงศ ์ นักบริหารงานช่าง 
ระดับกลาง 

หลักสตูรดา้นการบริหาร ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง ระเบียบงานพัสด ุ

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

ภาวะผู้น่า 

42 น.ส.พิมพ์พรรณ  เลาหกุล เจ้าพนักงานธุรการ
ช่านาญงาน 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิการ
ปฏิบัติงาน ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

43 น.ส.จันทิมา  วรรณสินธ ์ เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี การเขียนหนังสือราชการที่ด ี

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

44 นายจิรัฎฐ ์ เนตรสุขทิพย์ วิศวกรโยธาช่านาญ
การ 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายควบคุม
อาคาร การบริการที่เป็นเลิศ 

ภาวะผู้น่า 



๒๖ 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

45 นายไพโรจน ์ ศรีไม ้ นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน 

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน หลักสตูรนายช่างโยธา 

  

  

46 นายอนันต ์ มากะนัต นายช่างโยธาช่านาญ
งาน 

หลักสตูรดา้นการบริหาร ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรการพัฒนาบุคคล 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

47 นายพิมเสน  ขวกเขียว เจ้าพนักงาน
สวนสาธารณะช่านาญ
งาน 

หลักสตูรดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิ
สมรรถนะ การบริการที่เป็นเลิศ 

การบริหารโครงการ 

48 นายสุรวิทย ์ ศรีเรือน นายช่างไฟฟูา
ปฏิบัติงาน 

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี นายช่างไฟฟูา 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

49 นายชวลิตร  สุภาวด ี พนักงานขับรถยนต ์ หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน หลักสตูรการพัฒนาบุคคล 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

 



๒๗ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

50 นายธงชัย  ฝั้นลาพิงค์ คนงาน หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน หลักสตูรการพัฒนาบุคคล 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

51 นางสุกัญญา  มาลา นักบริหารงาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
ระดับกลาง 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมายในการด่าเนินงาน
เรื่องร้องเรียน การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

การบริหารโครงการ 

52 น.ส.ธวัชชัย  วานม่วง เจ้าพนักงานธุรการ
ช่านาญงาน 

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

53 นายวรวัฒน์  น้อยจริง นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ 

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรสุขาภิบาล 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

54 นายรัตนะกูล  เห็นประเสริฐ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขช่านาญ
งาน 

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การไกล่เกลีย่ข้อพิพาท กรณีร้องเรียน 

การบริการที่เป็นเลิศ 

ภาวะผู้น่า 



๒๘ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

55 น.ส.ณัชชา  ทาสัก ปฏิบัติงานเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมลู
ฝอย 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน การบริหารงานบุคคลส่าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

56 นายสงกรานต ์ กองอินทร์ ปฏิบัติงานเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมลู
ฝอย 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การพัฒนาการท่างาน 

  

  

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

57 นายเมธ ี ใจศรี นักบริหารงานท่ัวไป 
ระดับกลาง 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับบริหาร
ข้อมูล ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

58 นางปิยนันท์  ราชธาน ี นักบริหารงานท่ัวไป 
ระดับต้น 

หลักสตูรดา้นการบริหาร ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
ขั้นตอนการท่างาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

การบริหารโครงการ 

59 น.ส.อังสินีย ์ สุพรม นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ 

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

  

  

 



๒๙ 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

60 น.ส.เกศรินทร ์ สายสุรยิะ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช่านาญการ 

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรเกีย่วกับการจดัท่า
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

61 นางกรรณิการ ์ วิรัตน์เกษ ปฏิบัติงานธุรการ หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

กองการศึกษา 

62 นางศิรินารถ  โพธิ์อยู ่ นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับกลาง 

หลักสตูรดา้นการบริหาร ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรเงินรายได้สถานศึกษา 

  

  

63 น.ส.ศุภลักษณ ์ อินทร์จันทร ์ นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น 

หลักสตูรดา้นการบริหาร ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน หลักสตูรเกีย่วกับการบริหารงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

การบริหารโครงการ 

64 นางชุติกาญจน ์ วิริยา เจ้าพนักงานธุรการ
ช่านาญงาน 

หลักสตูรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี ระเบียบความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

ภาวะผู้น่า 



๓๐ 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

65 น.ส.แรมจันทร ์ ปัญญาศร ี เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี เจ้าพนักงานธุรการ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

  

66 นายอมฤต  แย้มกมล นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การนิเทศการศึกษา 

  

  

67 นายคุณากร  ต๊ะอุ่น นักสันทนาการช่านาญ
การ 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบตัิงาน 

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

การบริหารโครงการ 

68 นายศุภัคษร  ตุงคณากร นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน หลักสตูรตา่แหน่งนักวิชาการศึกษา 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

การบริหารโครงการ 

69 น.ส.ศุภลักษณ ์ มูลสม บรรณารักษ์ หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

การบริการที่เป็นเลิศ 



๓๑ 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

70 น.ส.ศุภางค ์ เงินด ี ครูสอนเด็กด้อยโอกาส หลักสตูรความรู้พื้นฐานใน
การปฏิบัตริาชการ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี ระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

กองสวัสดิการสังคม 

71 นางอรวรรณ  แสนสมบูรณ ์ นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม ระดับ
ต้น 

หลักสตูรดา้นการบริหาร ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การบริการที่เป็นเลิศ 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

การบริการที่เป็นเลิศ 

72 นายพิทักษ์  ฟักประไพ นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม ระดับ
ต้น 

หลักสตูรดา้นการบริหาร ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี การบริหารงานภาครัฐแนวใหม ่

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

การบริหารโครงการ 

73 น.ส.สดุารตัน ์ เสาร์ตา เจ้าพนักงานธุรการ
ช่านาญงาน 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี การพัฒนางานสารบรรณให้มี
ประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

  

74 น.ส.จุฑามาศ  ยอดค่า เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบงานสารบรรณแบะการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีน
หนังสือ   

  

 



๓๒ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

75 นายกรกต  ธนารัตน นักพัฒนาชุมชน
ช่านาญการ 

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน พัฒนาชุมชน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

กองการแพทย์ 

76 นางทัศนีย์  สทุธิไชยากุล พยาบาลวิชาชีพ
ช่านาญการพิเศษ 

หลักสตูรดา้นการบริหาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

ภาวะผู้น่า 

77 นางรัตติยา  มูลยศ เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

หลักสตูรความรู้พื้นฐานใน
การปฏิบัตริาชการ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีน
หนังสือราชการที่ด ีการบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

78 น.ส.วราภรณ ์ มูลธง พยาบาลวิชาชีพ
ช่านาญการ 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง กัญชาทางการแพทย์ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

79 นายนพดล  อรุณวรพิทักษ์ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ช่านาญ
การ 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 



๓๓ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

80 น.ส.พิชญาน ี ชุมพลกุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน หลักสตูรเพิม่พูนทักษะทางทันตก
รรม การบริการที่เป็นเลิศ 

การบริหารโครงการ 

81 นางเครือวัลย ์ บุญบุร ี เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุขช่านาญ
งาน 

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การให้บริการทันตกรรมแบบวิถีใหม่ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

  

82 น.ส.นุชจรีพันธุ ์ คงจิตงาม   นักวิชาการเงินและ
บัญช ี

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง งานการเงินและบญัช ี

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

ภาวะผู้น่า 

83 น.ส.โฉมชฎา  ดวงเกิด เภสัชกรปฏิบัติการ หลักสตูรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี ระเบียบพสัดุและจดัซื้อจัดจ้าง 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

84 นายปวีณ  เอี่ยมฤทธ์ิ นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ 

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริม
สมรรถนะ การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

การบริการที่เป็นเลิศ 

 



๓๔ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

85 นางเทพนที  อุนจะน่า พยาบาลวิชาชีพ
ช่านาญการ 

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ภาวะผู้น่า ภาวะผู้น่า 

  

  

86 น.ส.รุ่งชฎาพร  ใจยา นักอาชีวบ่าบัด
ปฏิบัติการ 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

  

87 น.ส.เมธณิ ี งานดี พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน การใช้เทคโนโลยีในการท่างาน 

  

  

88 นายศิริพัฒน ์ โอกระจา่ง นายแพทย์ช่านาญการ
พิเศษ 

หลักสตูรดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน การบริหารงานบุคคลส่าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

89 นางประภสัสร  เครือผิว พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ 

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

 



๓๕ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

90 นายพงษ์นรินทร ์ จินดา เภสัชกรช่านาญการ หลักสตูรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิ
สมรรถนะ การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

91 น.ส.อภิญญา  จันทร์ต๊ะอินทร ์ พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการท่างาน  

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

92 นางณัฎฐณิชา  โสภณจิตร พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ 

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การจัดการความเครียดในท่ีท่างาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

  

93 นางสมศร ี กันทะวงค ์ คนงาน หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีน
หนังสือ   

  

กองการเจ้าหน้าท่ี 

94 น.ส.สภุาพร  สินธุปัน นักทรัพยากรบุคคล
ช่านาญการ 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีในการท่างาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

การบริหารโครงการ 



๓๖ 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

95 น.ส.ธีราพรรณ ์ จันทรมานนท์ นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรเฉพาะต่าแหน่งนัก
ทรัพยากรบุคคล การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

96 นายณัฐณรงค ์ ไวปัญญา เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี ระเบียบพสัด ุ

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

97 นางเสาวคนธ์  พิทยชัยกุล นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช่านาญการ 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง การเบิกจ่าย 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

โรงเรียนเทศบาลประตูลี ้

98 นางสายฝน  ไทยกรรณ ์ ผู้อ่านวยการ คศ. 3 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง ระเบียบพสัดุและวิธีจดัซื้อจัดจ้าง 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

99 นางนิลุบล  สินธุปัน ครู คศ. 3 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรเงินรายได้สถานศึกษา 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 



๓๗ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

100 น.ส.กัลยลักษณ ์ วงศ์ชัย ครู คศ. 1 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรเงินรายได้สถานศึกษา 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

ภาวะผู้น่า 

101 นางสุดาพร  ธิใหม่ธง ครู คศ. 2 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรเงินรายได้ของสถานศึกษา 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

  

102 นายอัคเรศ  ทรัพย์เจรญิ ครู คศ. 2 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน หลักสตูรเกีย่วกับการพัฒนาความรู้ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

103 น.ส.ศุภสิรา  โกวฤทธิ ์ ครู คศ. 1 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

104 นางกิ่งทอง  แสนทา ครู คศ. 3 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน หลักสตูรการผลิตสื่อทางเทคโนโลยี 

  

  

 



๓๘ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

105 น.ส.ปทิตตา  ผุดวัฒน ์ ครู คศ. 3 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน หลักสตูรการผลิตสื่อทางเทคโนโลยี 

  

  

106 น.ส.รัชน ี แก้วจันทร ์ ครู คศ. 2 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

107 นางเสาวนีย ์ จิอู ๋ ครู คศ. 2 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน หลักสตูรการผลิตสื่อทางเทคโนโลยี 

  

  

108 นางไพลิน  แสนใจมลู ครู คศ. 2 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง งานพัสดุ และงานประกันคณุภาพ 

  

  

109 นางชญานันท ์ หลายแห่ง ครู คศ. 2 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน หลักสตูรอบรมออนไลน์ท่าสื่อการสอน 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

 



๓๙ 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

110 น.ส.สรุิฉาย  สันตติภคั ครู คศ. 2 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง วินัยและจรรยาบรรณ 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

111 น.ส.พัณณ์ชิตา  วุฒิ ครู คศ.1 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรเงินรายได้สถานศึกษา 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

การบริหารโครงการ 

112 นางศรีไพร  ใจนันตา ครู คศ. 2 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรเงินรายได้สถานศึกษา 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

ภาวะผู้น่า 

113 น.ส.เมธารัตน ์ อุตม์อ่าง ครู คศ. 1 หลักสตูรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรเงินรายได้สถานศึกษา 

  

  

114 นางณิชาภา  จินะกาศ ครู คศ. 3 หลักสตูรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรเงินรายได้สถานศึกษา 

  

  

 



๔๐ 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

115 น.ส.วริยาภรณ ์ ทักษชีพด่ารง ครู คศ. 2 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสรรมถนะ
การปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

  

116 น.ส.ภัทรา  วงค์สถาน ครู คศ.3 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน พัฒนาสื่อและนวตักรรม 

  

  

117 นางสร้อยใจ  บุญมา  ครู คศ.2 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน พัฒนาสื่อและนวตักรรม  

พัฒนาสื่อและนวตักรรม  

  

118 น.ส.กมลชนก  สะค่าปัน ครู คศ. 3 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรเงินรายได้สถานศึกษา 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

ภาวะผู้น่า 

119 น.ส.อัจฉรา  ปินทรายมลู ครู คศ. 3 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

  

 



๔๑ 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

120 นางธนภรณ ์ วังษา ครู คศ. 4 หลักสตูรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรเงินรายได้สถานศึกษา 

  

  

121 นางอ่าพร  ภักดีภิบาล ครู คศ. 3 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี การบริหารโครงการ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

การบริหารโครงการ 

122 นางจันทร์จิราพร  ปวนกาศ ครู คศ. 3 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง สารสนเทศ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

  

123 น.ส.ฐิตริัตน ์ ปัญโญใหญ ่ ครู คศ. 2 หลักสตูรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรเงินรายได้สถานศึกษา 

  

  

124 น.ส.จิรภาพร  บุญธรรม  ครู คศ. 1 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  

  

 



๔๒ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

125 น.ส.ดวงใจ  อินส ี ครู คศ. 3 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรเงินรายได้สถานศึกษา 

  

  

126 นางพัชรินทร์  พลอยทับทิม ครู คศ. 3 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรเงินรายได้สถานศึกษา 

  

  

127 นางนงนาถ  ยิ้มแย้ม ครู คศ. 4 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

  

  

128 น.ส.แพรวพรรณ  ติใหม ่ ครู คศ. 2 หลักสตูรดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

  

  

129 น.ส.เอื้องค่า  บุญวงศ ์ ครู คศ. 2 หลักสตูรดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

  

  

 



๔๓ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

130 น.ส.ปนัดดา  คงสมัย ครู คศ. 4 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรการเงินรายไดส้ถานศึกษา 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

131 นางอารุณ ี เชาวนพูนผล ครู คศ. 4 หลักสตูรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรเงินรายได้สถานศึกษา 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

132 น.ส.วาสนา  ถาวิโร ครู คศ. 3 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

  

133 นางสุกัญญา  ชัยวงค์ ครู คศ. 3 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน สื่อและนวตักรรม 

  

  

134 น.ส.พิไลวรรณ  สุนชาต ครู คศ. 4 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลย ี

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

การบริหารโครงการ 

 



๔๔ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

135 นางถนอมศรี  ขวกเขียว ครู คศ. 3 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรเงินรายได้สถานศึกษา 

  

  

136 นางชนิตา  กัญจา ครู คศ. 3 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี การสร้างสื่อมลัติมเีดีย 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

137 นางสถาพร  วังธิยอง ครู คศ. 3 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน หลักสตูรการขายออนไลน ์

  

  

138 นายทัชธชา  ปัญญารัตน ์ ครู คศ. 2 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การจัดการเรยีนการสอนสมยัใหม ่

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

ภาวะผู้น่า 

139 นางพัชรีพรรณ  ทองพรหม ครู คศ. 1 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน การสอนภาษาอังกฤษ 

  

  

 



๔๕ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม
มากที่สุด 

หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

140 นายคณาวุฒิ  เบญจาภา
ธนพัต 

ครู คศ. 3 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน การฝึกสอนกีฬา (กรีฑา) ของสมาคม
กีฬาฯ   

  

141 นางอ่าไพ  วงศ์ใหญ่ ครู คศ. 3 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน เทคนิคการสอน วิชาเอก 

  

  

142 น.ส.ศิลากาญจน ์ รุ่งเรือง ครู คศ. 3 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

143 นายมนูญ  เทพสุวรรณ ภารโรง หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง ระเบียบใช้จ่ายเงินรายได้ของ
สถานศึกษา การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

144 นางชลธิชา  อินจา ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญช ี

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง เงินรายได้สถานศึกษา 

  

  

 



๔๖ 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

145 น.ส.ชนัญชิดา  พูลทาจักร ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญช ี

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง ระเบียบเงินรายไดส้ถานศึกษา 

  

  

146 น.ส.ณตัติกานต ์ จาธิมูล ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี อบรมเงินรายไดส้ถานศึกษา 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

  
147 นางธันยากร  เลิศลอย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

การเงินและบัญช ี
หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี อบรมระเบียบเงินรายได้สถานศึกษา 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 

148 น.ส.อัมพิกา  สุวรรณจันทร ์ รองผู้อ่านวยการ คศ. 
3 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง ระเบียบเงินรายไดส้ถานศึกษา 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การบริหารโครงการ 

149 นางกิ่งกาญจน์  อังกสิทธิ ์ ครู คศ. 4 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี การผลิตสื่อ 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 



๔๗ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

150 นางจุฑามาศ  นันตาใหม ่ ครู คศ. 3 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่
ด ี

การสร้างนวัตกรรมส่าหรับการเรยีนการ
สอน 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

151 น.ส.พชรกมล  ทาระวรรณ ครู คศ. 2 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

  

152 น.ส.อุมาพร  ยาสมุทร ครู คศ. 1 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน หลักสตูรเกีย่วกับการท่าสื่อการสอน
ออนไลน ์การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

การบริหารโครงการ 

153 นายกฤษณะ  ปิกวงศ์ ครู คศ. 2 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน การผลิตสื่อ 

  

  

154 นางรัตติกาล  กุลบุตร ครู คศ. 3 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง ส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมและสื่อ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

  



๔๘ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม
มากที่สุด 

หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

155 นายธีรพันธ์  สิทธิอมรรตัน ์ ครู คศ. 2 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน อบรมออนไลนโ์ครงการส่งเสริมทกัษะ
ใช้   

  

156 นางสุภัค  สีเขียว ครู คศ. 3 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน ทักษะการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์

  

  

157 นายประเสริฐ  ปิ่นทอง ครู คศ. 3 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน งานวิจัย 

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

การบริหารโครงการ 

158 นายกัตเวท  เยอเจริญ ครู คศ. 2 หลักสตูรดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน หลักสตูรดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

159 นายเอกรักษ ์ ชัยวงค์ ครู คศ. 3 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

 



๔๙ 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

160 นางภัคณัฏฐ ์ เรืองสวัสดิ ์ ครู คศ. 3 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน การผลิตสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 

  

  

161 น.ส.ระวิพรรณ  รมภิรัง ครู คศ. 2 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน อบรมส่งเสรมิทักษะการใช้นวัตกรรม 

ภาวะผู้น่า 

  

162 นายนพดล  บุญบุร ี ครู คศ. 3 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การจัดท่าสื่อออนไลน ์

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

163 นางพิไลลักษณ ์ ทองภักด ี ครู คศ. 1 หลักสตูรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน การส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมและ
สื่อ   

  

164 น.ส.ลลิล  บุญยวง ครู คศ. 1 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ระเบียบกฏหมายและวินัยของราชการ 

  

  

 



๕๐ 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

165 นางเวทยาภรณ ์ ปรีชานุกูล ครู คศ. 3 หลักสตูรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี สื่อการเรียนการยุคโควดิ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

166 นางแสงจันทร ์ ตะนาวศร ี ครู คศ. 2 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน การผลิตสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

  

167 นายวิทยา  สุวัณณารุน ครู คศ. 3 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผ่านระบบ   

  

168 น.ส.กัญญารตัน ์ ฟักนาค ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญช ี

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี งบประมาณ พัสด ุ

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

169 นายค่านวน  เหง่าแก้ว ภารโรง หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน หลักสตูรพัฒนาฝีมือทางช่าง 

  

  

 



๕๑ 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 

170 นางสิริพร  เทียนสว่าง รองผู้อ่านวยการ คศ. 
3 

หลักสตูรดา้นการบริหาร ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

171 น.ส.เบญญาภา  ฟูเฟื่อง ครู คศ. 3 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน การจัดการศึกษาในศตวรรษที2่1 

การบริหารโครงการ 

 
172 นายเกษมสุข  ศรีพฤกษ์ ครู คศ. 3 หลักสตูรดา้นคุณธรรมและ

จริยธรรม 
ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง การเงิน 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

173 นายเกษมสุข  ศรีพฤกษ์ ครู คศ. 3 หลักสตูรดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิ
สมรรถนะการ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

174 น.ส.ณัชวด ี กันทะมาล ี ครู คศ. 3 หลักสตูรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี ระเบียบการเงิน พัสด ุ

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

ภาวะผู้น่า 



๕๒ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

175 นายเจนรบ  จันทร์สว่าง ครู คศ. 1 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน โค้ชฟุตซอล  

  

  

176 นายวิชัย  แก้วปวน ครู คศ. 1 หลักสตูรดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี คุณธรรมสา่หรับคร ู

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

ภาวะผู้น่า 

177 นางกิ่งแก้ว  ไฝเครือ ครู คศ. 3 หลักสตูรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรพัฒนา/จัดท่าสื่อการเรียน
การสอน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

178 น.ส.รสสุคนธ ์ มณีธร ครู คศ.1 หลักสตูรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงาน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

179 น.ส.อรทัย  อิสระภาพ ครู คศ. 2 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน การจัดการเรยีนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

ภาวะผู้น่า 

 



๕๓ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม
มากที่สุด 

หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

180 นางสุดาวรรณ  ฟองอินทร์ ครู คศ. 2 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน   

  

181 นางวันวิสาข ์ ขุนวัง ครู คศ.3 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน หลักสตูรสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

  

182 น.ส.จิตมิา  สุใจ ครู คศ. 2 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน การพัฒนาวิทยฐานะ ความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

183 นางหทัยพร  ทูลแก้ว ครู คศ. 2 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

การบริหารโครงการ 

184 นางอัจฉราภรณ ์ แก้วจันทร์ ครู คศ. 2 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน การบริหารงานบุคคลส่าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

 



๕๔ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม
มากที่สุด 

หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

185 น.ส.รณัธนภรม ์ ปุณชณา
ภาณุวิศญ ์

ครู คศ. 2 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

การบริหารโครงการ 

186 น.ส.กาญจนาพร  ยะสินธ ์ ครู คศ.1 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

  

  

187 น.ส.โสภิต  หลีกเลี่ยง ครู คศ. 1 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

  

  

188 น.ส.อรพรรณ  อภิวงค์ ครู คศ. 2 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน หลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับปฐมวัย 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

189 น.ส.กันยา  ไชยซาววงค์ ครู คศ. 1 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน การผลิตสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 

  

  

 



๕๕ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

190 นางนิตยา  นันตา ครู คศ. 3 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง การเรยีนการสอนในศตวรรษที่21 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

191 น.ส.ชฎาภรณ ์ นันตา ครู คศ. 2 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสื่อการสอน 

  

  

192 น.ส.อรณุรัตน ์ แพงจันทร์ ครู คศ. 1 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน หลักสตูรการเรยีนการสอน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

193 น.ส.อณรุีย ์ สาคร ครู คศ. 2 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน หลักสตูรพัฒนาครูผูส้อนการศึกษา
ปฐมวัย   

  

194 นางสรัลรัตน ์ จันสุภาเสน ครู คศ. 3 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน หลักสตูรที่เกี่ยงข้องกับการศึกษา
ปฐมวัย การบริการที่เป็นเลิศ 

ภาวะผู้น่า 

 



๕๖ 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

195 นายสกุลศักดิ ์ อินหล้า ครู คศ. 1 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

196 นายณรงค์ฤทธิ ์ แสนเสนาะ ครู คศ. 3 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ 
ท่างาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

การบริหารโครงการ 

197 นายรณพจน์  ละม่อม ครู คศ. 3 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน ์  

  

198 นางพัชชุฎาญ ์ ถาพยอม ครู คศ. 3 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน หลักสตูรการสอนภาษาไทยให้เด็ก
อ่านออก ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

199 นายนที  ตันกุล ครู คศ. 1 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน วิธีการจัดการเรียนการสอน 

  

  

 



๕๗ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

200 น.ส.กฤติมุข  สุวรรณ ครู คศ. 3 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน หลักสตูรเพิม่พูนความรู้และทักษะ
ด้านการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

  

201 นางวรรณพร  หลวงโย ครู คศ. 3 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน การท่าคลิปวดิีโอเพื่อใช้ในการสอน
ออนไลน ์  

  

202 น.ส.พรนิชา  เลสัก ครู คศ. 3 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน ทักษะการสอนในศตวรรษท่ี21 

  

  

203 น.ส.ปัทมพร  พรมปัญญา ครู คศ. 2 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน การพัฒนาครูปฐมวยั 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

204 นายวิชัย  แก้วปวน ครู คศ. 1 หลักสตูรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

 



๕๘ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

205 น.ส.นพรัตน ์ ไชยศร ี ครู คศ. 2 หลักสตูรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การทุจริตในวงราชการ 

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

การบริการที่เป็นเลิศ 

206 นายวีรชัย  อุดรบุญนิธ ิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี การสร้างแอปพลิเคชั่นด้านการ
จัดการเรียน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

207 น.ส.สุกญัญาภรณ ์ เปียงเก ๋ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญช ี

หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี หลักสตูร อบรมการท่าบัญชี 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 

208 นายสุชาต ิ นาแก้ว รองผู้อ่านวยการ คศ. 
2 

หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง ระเบียบพสัดุวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

  

  

209 นางพัชราภา  ปะทะธง ครู คศ. 3 หลักสตูรดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิ
สมรรถนะ การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 



๕๙ 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

210 น.ส.สายฝน  ตาลปุา ครู คศ. 3 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง การวิจัยระดับปฐมวยั 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

211 น.ส.ศิริพร  ค่าปวน ครู คศ. 3 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน การประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม ่

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

212 นางวโรบล  อิ่นแก้ว ครู คศ. 1 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง การจัดการเรยีนการสอน/การจัดท่า
สื่อ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

213 นางรัตนาภรณ ์ ริยะปุา ครู คศ. 2 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี หลักสตูรปฐมวยั 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

214 น.ส.กาญจนา  เที่ยงบูรณ
ธรรม 

ครู คศ. 1 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน งานวิจัยเพื่อการศึกษา 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

ภาวะผู้น่า 

 



๖๐ 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

215 น.ส.พิมพ์พจ ี เปี่ยมปติิวงษา ครู คศ.1 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง หลักสตูรและการจัดการเรยีนการ
สอน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

วินัยและจรรยาขา้ราชการ 

216 นายดนุพล  ศรีนันชัย ครู คศ. 2 หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน หลักสตูรนวัตกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

การบริหารโครงการ 

217 นางจุฑามาศ  จริยาวัฒนะ ครู คศ. 3 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การจัดท่าสื่อนวัตกรรมสมัยใหม ่

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

การบริหารโครงการ 

218 น.ส.สุพรรษา  รักธัญการ ครู คศ. 3 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงาน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

219 น.ส.สร้อยชีรา  นิวัฒน์ศรี ครู คศ. 3 หลักสตูรดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม 

การบริหารงานบุคคลส่าหรับผู้ปฏบิัติงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิ
สมรรถนะการท่างาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 



๖๑ 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

220 น.ส.ศิริพร  นิลแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญช ี

หลักสตูรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงาน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

การบริหารโครงการ 

221 นายทรงฤทธิ ์ จันทะพิงค ์ ภารโรง หลักสตูรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละ
ต่าแหน่ง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงาน   

  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

222 น.ส.เพ็ญนภา  เวสยา ครู คศ. 2 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี
รับผิดชอบ ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

223 น.ส.รตันา  ปินตาศร ี ครู คศ. 2 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิ
สมรรถนะ การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

  

224 นางอ่าภา  เหง่าแก้ว ครู คศ. 2 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับงานใน
หน้าท่ี ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

 



๖๒ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕                                 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

มากที่สุด 
หลักสูตรเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 

225 นางจิตจง  ราชจินดา ผู้ดูแลเด็ก หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบงานสารบรรณและการเขยีนหนังสือราชการที่ด ี ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อ จัด
จ้าง ระเบียบพสัดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

226 นายวิทวัฒน ์ ตาจุมปา ผู้ดูแลเด็ก หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีในการท่างาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่างาน 

 


