
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) 
เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) 

วันที ่4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาจะหลวย ชั้น 2 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
……………………………………… 

 

ผู้มาประชุม  

1. นายสิงห์หา   เวียงค า  นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย ประธานกรรมการ 
2. นายศักดิ์ศรี   ประครองพันธ์ ปลัดเทศบาล    กรรมการ 
3. นางนันทวรรณ โวหาร  ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
4. นายวิทยา เขียวอ่อน นักสันทนาการ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา     กรรมการ 
5. นางอุษา  จ าปาวัลย์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล       กรรมการและเลขานุการ 
6. นางนริศรา แสไพศาล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ       ผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายชาญชัย   วงศ์ไชยา ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  -  ไม่มี   
 

เริ่มประชุมเวลา   ๑5.3๐น.  

 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสิงห์หา  เวียงค า ประธานกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการการประชุม 
ตามวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มอบหมายให้ นายชาญชัย  วงศ์ไชยา ผู้อ านวยการกองช่าง      

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอนาจะหลวย จึง
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ และมอบหมายให้ นายศักดิ์ศรี  ประครองพันธ์ 
ปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย ท าหน้าที่ประธานการประชุมในระเบียบวาระต่อไป 
เนื่องจากมีภารกิจ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   
   -  ไม่มี   



 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
ประธาน ฯ  เชิญฝ่ายเลขานุการ น าเสนอที่ประชุม 
เลขานุการ  ขอให้ผู้ช่วยเลขานุการน าเสนอ 
ผู้ช่วยเลขานุการ  ด้วย แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) ของเทศบาลต าบล     

นาจะหลวย ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ก าลังจะสิ้นสุดลง ในวันที่ 30 กันยายน 2560  
ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ 2561-

2563) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลต าบล  
นาจะหลวย จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ 2561-
2563) เพ่ือประกอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563) เพ่ือประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  

กฎหมาย /ระเบียบ/หลักเกณฑ์/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน  
๒๕๔๕ หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4  การพัฒนา
พนักงานเทศบาล 

   ข้อ 299 ให้เทศบาล จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ข้อ 300 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้เทศบาลแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย 

(1) นายกเทศมนตรี   เป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลัดเทศบาล   เป็นกรรมการ 
(3) ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน  

        เป็นกรรมการ 
(4) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

        เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   ข้อ 303 เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดให้มีความ

ชัดเจน และครอบคลุมพนักงานเทศบาลทุกคน และต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง
ของเทศบาลทุกต าแหน่ง โดยก าหนดให้พนักงานเทศบาลต้องได้รับการพัฒนาทุก
ต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปี ของแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

   ข้อ 308 ให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามข้อ 299 
แล้วเสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 

 



ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธาน ฯ  เชิญฝ่ายเลขานุการ น าเสนอท่ีประชุม 
เลขานุการ  ขอให้ผู้ช่วยเลขานุการน าเสนอ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 4.1 ขอความเห็นชอบการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (ปีงบประมาณ 
2561-2563) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ดังนี้ 

     4.1.1 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย 
      (1) หลักการและเหตุผล 
      (2) เป้าหมายการพัฒนา 
      (3) หลักสูตรการพัฒนา 
      (4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
      (5) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
      (6) การติดตาและประเมินผล 

4.1.2 หลักสูตรการพัฒนาพนักงานเทศบาลแต่ละต าแหน่ง ต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

(1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

     (4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

4.1.3 วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยเทศบาลด าเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน โดยวิธีการพัฒนาวิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 

     (1) การปฐมนิเทศ  
     (2) การฝึกอบรม  
     (3) การศึกษาหรือดูงาน  
     (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
     (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  

กฎหมาย /ระเบียบ/หลักเกณฑ์/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี           

เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 26 
พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล       
ส่วนที่ 4  การพัฒนาพนักงานเทศบาล  

    ข้อ 301 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
     (1) หลักการและเหตุผล 
     (2) เป้าหมายการพัฒนา 
     (3) หลักสูตรการพัฒนา 

 



     (4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
     (5) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
     (6) การติดตามและประเมินผล 

ข้อ 304 หลักสูตรการพัฒนา ส าหรับพนักงานเทบาลแต่ละต าแหน่งต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

(1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

     (4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ข้อ 305 วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้เทศบาลด าเนินการเอง หรือ
อาจมอบหมาย ส านักงาน ก.ท.จ. หรือผู้ที่ เหมาะสมด าเนินการ หรือ
ด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก.ท.จ. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน โดย
วิธีการพัฒนาวิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม ดังนี้ 

     (1) การปฐมนิเทศ  
     (2) การฝึกอบรม  
     (3) การศึกษาหรือดูงาน  
     (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
     (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  
    ข้อพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้รวบรวมข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนา
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง          
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย เพ่ือประกอบการด าเนินการจัดท าแผนการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล (ปีงบประมาณ 2561-2563) ของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ก าหนดแล้ว (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ) 

จึงน าเสนอคณะกรรมการ ฯ เพื่อพิจารณา 
ที่ประชุม  ร่วมกันพิจารณาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (ปีงบประมาณ 2561-

2563) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

 

ประธาน ฯ  เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากร ในระยะ 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) เพ่ือพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล
นาจะหลวย ดังนี้ 

 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
“พัฒนา
ศักยภาพในการ
บริหารจดัการ
องค์กรและการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร” 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถและ
เพิ่มศักยภาพของ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล  
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการ
ให้บริการ 

- ผลผลิตผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล หรือประชาชนและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวนผู้มี
ส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 80 
คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ก าหนดให้ศึกษาดูงาน 
- กลุ่มเป้าหมายคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ประชาชน และผู้มีส่วนร่วม 
 
 

500,000.00 
 

500,000.00 
 
 
 

500,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้มีส่วนร่วม
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล 
ประชาชน
และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องมี
ความรู้
ความเข้าใจ
และปฏิบตัิ
หน้าท่ี
พัฒนา
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี/ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2 ฝึกอบรม 
กฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครอง 
เสรมิสร้างธรรมา 
ภิบาล และจัด
กิจกรรมเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 
100 ปี ธงชาติ
ไทย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล ) 

1. เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลและ
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายใน
การปฏิบัตริาชการทาง
ปกครอง และยึดมั่น
ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อป้องกันการทุจริต 
2. เพื่อให้พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนรับรู้ถึงความ
เป็นมาของธงชาติไทย 
กฎหมาย และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง การใช้ 
การชัก การประดับ 
การแสดงและการ
เคารพธงชาติไทย  

-ผลผลิตจัดฝึกอบรม
กฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
เสรมิสร้างธรรมาภิบาล 
และจัดกจิกรรมเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 100 ปี 
ธงชาติไทย จ านวน 90 
คน : ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลต าบล         
นาจะหลวยก าหนด 
- เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
และพนักงานเทศบาล  

20,000.00 20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ผูเ้ข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
ในการปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครอง และยึด
มั่นตามหลัก    
ธรรมาภิบาลเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
2.เพื่อให้พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนรับรู้ถึง
ความเป็นมาของ
ธงชาติไทย 

1.การ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน
เทศบาลถูกต้อง
ตามระเบียบ
กฎหมาย และ
เข้าใจวิธีการ
ปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง
มากขึ้นและยดึ
มั่นตามหลัก 
ธรรมาภิบาล              

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

       กฎหมาย และ
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง การใช้ 
การชัก การ
ประดับ การแสดง
และการเคารพธง
ชาติไทยร้อยละ 
80 
เชิงคุณภาพ 
2.คณะผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล 
ปฏิบัติงานถูกต้อง 
ตามระเบียบ
กฎหมาย เพิม่ขึ้น
ร้อยละ 80 

2. เพื่อให้
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนรับรู้
ถึงความเป็นมา
ของธงชาติไทย 
กฎหมาย และ
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง การใช้ 
การชัก การ
ประดับ การ
แสดงและการ
เคารพธงชาติ
ไทย 

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

3 ฝึกอบรมให้ความรู้
แก่พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไป 
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 
2540” 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล ) 
 
 
 

เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมคีวามรู้
เกี่ยวกับพ.ร.บ. ข้อมลู
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540” 
 

-ผลผลิตฝึกอบรมให้
ความรู้แก่พนักงาน
เทศบาลและประชาชน
ทั่วไป จ านวน 100 คน 
:ปี:ครั้ง 
 - สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลก าหนดตาม
ความเหมาะสม 
- เป้าหมาย 
พนักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล         
นาจะหลวย 
 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 เชิงปริมาณ 
1.พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไปมี
ความรู้เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ ข้อมูล
ข่าวสาร 
เชิงปริมาณ 
2.พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไป
เข้าร่วมกิจกรรม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

พนักงาน
เทศบาลมีการ
ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 
พ.ศ. 2540 
ถูกต้องมากขึ้น 
 

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

4 ฝึกอบรม
คณะกรรมการการ
จัดหาพัสด ุ
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล ) 
 
 

เพื่อให้คณะกรรมการ
จัดหาพัสดุมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีของตนตลอดจน
ความรับผิดชอบอัน
เกี่ยวกับการ
ด าเนินการไมเ่ป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย 
ก าหนด  
 

-ผลผลิตกจิกรรมอบรม
คณะกรรมการจัดหา
พัสดุ  ไม่น้อยกว่า  50 
คน:1ครั้ง:ปี 
 - สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนด 
-เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล        
และประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล            
นาจะหลวย หรือผู้ท่ีอาจ
ต้องเป็นคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ฝึกอบรม
คณะกรรมการ 
การจัดหาพสัดุ
และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงปริมาณ 
2. คณะกรรมการ 
การจัดหาพสัดุ
และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง มีความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 80 

ผู้ที่ไดร้ับค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดหาพัสดุในแต่
ละต าแหน่งมี
ความรู้ความ
เข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีของตน
ตลอดจนความ
รับผิดชอบอัน
เกี่ยวกับการ
ด าเนินการไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
กฎหมาย 
ก าหนด มากข้ึน 
 

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

5 ฝึกอบรมให ้
ความรู้ด้าน
ระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่นผู้บริหาร
และสมาชิก 
สภาท้องถิ่น 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล ) 
 
 

เพื่อเพ่ิมเตมิความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
ต่อผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาเทศบาล 
 

-ผลผลิตกจิกรรมอบรม
ให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า  
50 คน:1ครั้ง:ปี 
 - สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนด 
-เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย 
 
 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ฝึกอบรมให้
ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงปริมาณ 
2.คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล มีความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 80 

คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
เทศบาลปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้
ถูกต้อง และ
ด าเนินการ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
 

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

 
 



 
ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องอ่ืน ๆ 
      -  ไม่มี  - 
 

เลิกประชุมเวลา    ๑6.๐๐  น. 
 
 

(ลงชื่อ)     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                    (นางนริศรา  แสไพศาล) 
                 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
              ผู้ชว่ยเลขานุการ ฯ 
 

(ลงชื่อ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นางอุษา    จ าปาวัลย์) 
                  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
                  กรรมการและเลขานุการ ฯ 
 
 

(ลงชื่อ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายศักดิ์ศรี  ประครองพันธ์) 
                ปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
                            กรรมการ ฯ 
 
 

 
 (ลงชื่อ)             ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                         (นายสิงห์หา  เวียงค า) 
            นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย 
                      ประธานกรรมการ 
 


