
 
 

 
 

บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป 
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วันท่ี 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 25๖3 
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลนาจะหลวย ชั้น 2 
อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 



 
 
 
 

บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป  

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 
คร้ังที่ 1/2563 

วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 25๖3 
ณ หองประชุมเทศบาลตาํบลนาจะหลวย 

อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลนาจะหลวย ช้ัน 2 
อําเภอนาจะหลวย จังหวดัอุบลราชธานี 

------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ตําแหนง 
ในท่ีประชุม 

ลายมือชื่อ 

๑ สิบตํารวจโทสุทธนา   เติมจิตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี
นายกเทศมนตรีตําบลนาจะ
หลวย 

ประธานกรรมการ สิบตํารวจโทสุทธนา     
                   เติมจิตร 

2 นางนันทวรรณ  โวหาร ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ นันทวรรณ  โวหาร 
3 นางอภิรัตน  จดจํา ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอม 
กรรมการ อภิรัตน  จดจํา 

4 นางสาวณัฐชยาพร  ทองคําบุตร จพง.ธุรการ รักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการกองการศึกษา 

กรรมการ ณัฐชยาพร   
               ทองคําบุตร 

5 นายชาญชัย  วงศไชยา ผูอํานวยการกองชาง  
รักษาราชการแทน 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

กรรมการและ
เลขานุการ 

ชาญชัย  วงศไชยา 

6 นางนริศรา   แสไพศาล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ผูชวยเลขานุการ นริศรา   แสไพศาล 

ผูไมมาประชุม 

 -ไมมี- 

ผูเขารวมประชุม 
 -ไมมี- 

 



เริ่มประชุมเวลา 15.50 น.  
 

เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว   สิบตํารวจโทสุทธนา  เติมจิตร ตําแหนง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี นายกเทศมนตรี
ตําบลนาจะหลวย  ประธานในท่ีประชุมไดกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี  1          เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

3.1 เรื่องคําสั่งเทศบาลตําบลนาจะหลวย ท่ี 207/2563 ลงวันท่ี 21 
สิงหาคม  2563 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล 3 ป  ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 ของเทศบาลตําบล
นาจะหลวย 

แจงคําสั่งเทศบาลตําบลนาจะหลวย ท่ี 207/2563 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม  
2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป  
ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 ของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
แตงตั้ งผู ท่ี มีรายชื่อและตําแหนงตอไปนี้  เปนคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 
ประกอบดวย 

1. สิบตํารวจโทสุทธนา  เติมจิตร  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี  
    นายกเทศมนตรีตําบลนาจะหลวย เปนประธานกรรมการ 
2. นางนันทวรรณ  โวหาร ผูอํานวยการกองคลัง   เปนกรรมการ 
3. นางอภิรัตน  จดจํา  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนกรรมการ 
4. นางสาวณัฐชยาพร  ทองคําบุตร  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน รักษาราชการแทน                        
       ผูอํานวยการกองการศึกษา เปนกรรมการ 
5. นายชาญชัย  วงศไชยา  ผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทน  
    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล            เปนกรรมการและเลขานุการ 
6. นางนริศรา  แสไพศาล    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   เปนผูชวยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการ ฯ มีหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป 

ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566  โดยหาความจําเปนในการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ศึกษาวิเคราะหถึงความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาพนักงาน
เทศบาลตําแหนงตางๆ ท้ังในฐานะบุคคล และฐานะตําแหนงตามท่ีกําหนด
ในสวนราชการตามแผนอัตรากําลังของเทศบาล ตลอดท้ังความจําเปนใน
ดานความรูความสามารถท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถ
และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร และดาน
คุณธรรมและจริยธรรม  

ท่ีประชุม รับทราบ 

สิบตํารวจโทสุทธนา  เติมจิตร 

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี 

นายกเทศมนตรีตําบลนาจะหลวย 

ประธานกรรมการ 



 
3.2 เรื่องแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕61 – ๒๕63) ของเทศบาลตําบลนาจะหลวย จะสิ้นสุดในวันท่ี 30 
กันยายน พ.ศ. 2563  เพ่ือใหเทศบาลตําบลนาจะหลวย มีแผนแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล 3 ป ใชตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2566 จึง
จะตองดําเนินการจัดทํารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป ประจําป
งบประมาณ 2564 – 2566 เพ่ือเสนอรางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
3 ป ประจําปงบประมาณ 2564-2566 ตอ ก.ท.จ.อุบลราชธานี ภายใน
หวงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563  และประกาศใชแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564-2566  โดยมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1  เรื่องขอความเห็นชอบจัดทํารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป ประจําป
งบประมาณ 2564 – 2566   

 ขอกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือส่ังการ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (รวมแกไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับท่ี 14 พ.ศ.

2562) 
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑและ

เง่ือนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ หมวด 14 กิจการอันเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล สวนท่ี 4  การพัฒนาพนักงานเทศบาล ขอ 299 - ขอ 310 

 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 70 ลงวันท่ี 19 
มิถุนายน 2563  

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ
และเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ หมวด 
14 กิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล สวนท่ี 4  การพัฒนาพนักงานเทศบาล ขอ 
299 - ขอ 310 

ขอ 299 ใหเทศบาลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู 
ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตาแหนงนัน้ได
อยางมี ประสิทธิภาพ  

ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบท
การ พัฒนาพนักงานเทศบาลท่ี ก.ท. กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล มีระยะเวลา 3 ปตามรอบของแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาลนั้น  

ขอ 300 ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให เทศบาลแต งตั้ ง
คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบดวย  

 



(1) นายกเทศมนตรี เปนประธานกรรมการ  
(2) ปลัดเทศบาล เปนกรรมการ  
(3) ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง และหัวหนาสวนราชการอ่ืน เปน

กรรมการ  
(4) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนกรรมการและ        

เลขานุการ  
ขอ 301 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อยางนอยตองประกอบดวย  

(1) หลักการและเหตุผล  
(2) เปาหมายการพัฒนา  
(3) หลักสูตรการพัฒนา  
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา   
(5) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา  
(6) การติดตามและประเมินผล  

ขอ 302 หลักการและเหตุผลในการจัดทาแผนการพัฒนา เปนการหาความจําเปน
ในการพัฒนาพนักงานเทศบาล การศึกษาวิเคราะหถึงความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ตําแหนงตางๆ ท้ังในฐานะตวับุคคล และฐานะตําแหนงตามท่ีกําหนดในสวนราชการ
ตามแผนอัตรากําลัง ของเทศบาล ตลอดท้ังความจําเปนในดานความรูความสามารถท่ัวไปใน
การปฏิบัติงาน ดานความรู ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดาน
การบริหารและดานคุณธรรมและจริยธรรม  

ขอ 303 เปาหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดใหมีความชัดเจน 
และ ครอบคลุมพนักงานเทศบาลทุกคน และตําแหนงตามแผนอัตรากําลังของเทศบาลทุก
ตําแหนง       โดยกําหนดใหพนักงานเทศบาลตองไดรับการพัฒนาทุกตําแหนงภายในรอบ
ระยะเวลา 3 ปของแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  

ขอ 304 หลักสูตรการพัฒนา สําหรับพนักงานเทศบาลแตละตําแหนงตองไดรับการ
พัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี ้

(1) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
(2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ  
(3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  
(4) หลักสูตรดานการบริหาร  
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจรยิธรรม  

ขอ 305 วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให เทศบาลดําเนินการเอง หรืออาจ
มอบหมาย สํานักงาน ก.ท. หรือผูท่ีเหมาะสมดําเนินการ หรือดําเนินการรวมกับสานักงาน 
ก.ท. สวนราชการ หรือ หนวยงานอ่ืน โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ไดตาม
ความจําเปน ความเหมาะสม ดังนี้  

(1) การปฐมนิเทศ  
(2) การฝกอบรม  
(3) การศึกษา หรือดูงาน  
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  



(5) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม  
ระยะเวลาดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ตองกําหนดให เหมาะสมกับ        

กลุมเปาหมาย    ท่ีเขารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา  และหลักสูตรการพัฒนาแตละหลักสูตร  
ขอ 306 งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาเทศบาลตองจัดสรรงบประมาณ

สําหรับการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลอยางชัดเจน 
แนนอน เพ่ือใหการพัฒนา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

ขอ 307 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลตองจัดใหมีระบบการ
ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือใหทราบถึงความสําเร็จ
ของการพัฒนา   ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผูเขารับ
การพัฒนา สมาคมพนักงานเทศบาลแหงประเทศไทย  

ขอ 308 ใหเทศบาลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามขอ 299 แลว 
เสนอให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ตามวรรคหนึ่ง       
ให ก.ท.จ. พิจารณาถึงความจําเปนในการพัฒนากลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนา หลักสูตร
การพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณท่ีเทศบาลจัดสรรสําหรับการ
พัฒนา เม่ือก.ท.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแลวใหเทศบาล ประกาศใชบังคับเปนแผนการ
พัฒนาพนกังานเทศบาลตอไป  เม่ือครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล  3 ปแลว ใหเทศบาลดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามขอ 
299 เปนระยะเวลา 3 ปในรอบถัดไป ท้ังนี้ใหเปนไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลัง
พนักงานเทศบาลดวย 

ขอ 309 ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ตามขอ 308 หาก ก.ท.จ. เห็นวาแผนการ
พัฒนา พนักงานเทศบาลยังไมเหมาะสม  ใหเทศบาลดําเนินการปรับปรุงแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล  ดังกลาว ตามความเห็นของ  ก.ท.จ.  

ขอ 310 ให ก.ท.จ. ตรวจสอบและกํากับดูแลใหเทศบาลดําเนินการพัฒนาพนักงาน 
เทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลท่ีไดประกาศใชบังคับ ท้ังนี้ เทศบาลตอง
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือใหสามารถดําเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกลาว
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ขอพิจารณา รางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป ประจําปงบประมาณ 
2564 – 2566 ของเทศบาลตําบลนาจะหลวย  

(1) หลักการและเหตุผล  
(2) เปาหมายการพัฒนา  
(3) หลักสูตรการพัฒนา  
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา   
(5) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา  
(6) การติดตามและประเมินผล  

(รายละเอียดตามรางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป ประจําปงบประมาณ 
2564 – 2566  ของเทศบาลตําบลนาจะหลวย) 

จึงนําเสนอคณะกรรมการ ฯ เพ่ือพิจารณา 



ท่ีประชุม  รวม กันพิจารณ ารางแผนพัฒ นาพนักงานเทศบาล  3 ป  ประจํ าป
งบประมาณ 2564 – 2566 ของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

ตามรางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป ประจําปงบประมาณ 
2564 – 2566 ของเทศบาลตําบลนาจะหลวยท่ีฝายเลขานุการ ไดนํา
เรียนใหท่ีประชุมพิจารณารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ในวันนี้ มีทานใดมีขอสงสัยซักถาม หรือ
จะเพ่ิมเติมอีกหรือไม  

ท่ีประชุม  ไมมีคณะกรรมการ ฯ ทานใดสอบถามเพ่ิมเติม 
 
  ถ า ไม มี ท าน ใด เพ่ิ ม เติ ม  ผมขอมติ ท่ี ป ระชุ ม เห็ น ชอบ ร า ง          

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2566 คณะกรรมการทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือ  

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   5  เสียง 
 ไมเห็นชอบ – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  5         เรื่องอ่ืนๆ     

เม่ือท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบรางแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล 3 ป ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ดงักลาว
แลว เพ่ือใหการจัดทําแผนแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566  เปนไปดวยความเรียบรอย 
มอบหมายใหฝายเลขานุการ รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.อุบลราชธานี ตอไป    

เลิกประชุมเวลา 16.30  น.  

             (ลงชื่อ)    ผูบันทึกรายงานการประชุม     
                    (นางนริศรา   แสไพศาล) 
          นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ผูชวยเลขานุการ 
      

(ลงชื่อ) สิบตํารวจโท              ผูรับรองรายงานการประชุม     
                                                           (สุทธนา   เติมจิตร) 
                                               ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนาท่ี 

         นายกเทศมนตรีตําบลนาจะหลวย 
 ประธานคณะกรรมการ ฯ 

 

สิบตํารวจโทสุทธนา    เติมจิตร 

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี  
นายกเทศมนตรีตําบลนาจะหลวย 

ประธานกรรมการ 

สิบตํารวจโทสุทธนา    เติมจิตร 

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี  
นายกเทศมนตรีตําบลนาจะหลวย 

ประธานกรรมการ 

สิบตํารวจโทสุทธนา    เติมจิตร 

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี  
นายกเทศมนตรีตําบลนาจะหลวย 

ประธานกรรมการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 

 

ประธาน ฯ  เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากร ในระยะ 3 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) เพ่ือพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบล
นาจะหลวย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

1 ฝกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
“พัฒนา
ศักยภาพในการ
บริหารจดัการ
องคกรและการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร” 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนตําบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถและ
เพ่ิมศักยภาพของ
ผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล  
ในการปฏิบัติ
หนาท่ีและการ
ใหบริการ 

- ผลผลิตผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล หรือประชาชนและ 
ผูมีสวนเก่ียวของจํานวนผูมี
สวนรวมไมนอยกวา 80 
คน:ป 
- สถานท่ีดําเนินการ 
หองประชุมเทศบาลตําบล
นาจะหลวย หรือตามท่ี
เทศบาลตาํบลนาจะหลวย 
กําหนดใหศึกษาดูงาน 
- กลุมเปาหมายคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ประชาชน และผูมีสวนรวม 
 
 

500,000.00 
 

500,000.00 
 
 
 

500,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผูมีสวนรวม
เขารวมกิจกรรม
เพ่ิมข้ึนรอยละ 
20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน
เปนไปตาม
ระยะเวลาท่ี
กําหนดเพ่ิมข้ึน 
ไมนอยกวา 
รอยละ 90 

ผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล 
ประชาชน
และผูมีสวน
เก่ียวของมี
ความรู
ความเขาใจ
และปฏิบัติ
หนาท่ี
พัฒนา
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

งานการ
เจาหนาท่ี/ 
สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 



 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

2 ฝกอบรม 
กฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครอง 
เสรมิสรางธรรมา 
ภิบาล และจัด
กิจกรรมเน่ืองใน
โอกาสครบรอบ 
100 ป ธงชาติ
ไทย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล ) 

1. เพ่ือใหพนักงาน
เจาหนาท่ีเทศบาลและ
ประชาชนมีความรู
เก่ียวกับกฎหมายใน
การปฏิบัตริาชการทาง
ปกครอง และยึดมั่น
ตามหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือปองกันการทุจริต 
2. เพ่ือใหพนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนรับรูถึงความ
เปนมาของธงชาติไทย 
กฎหมาย และระเบียบ
ท่ีเก่ียวของ การใช 
การชัก การประดับ 
การแสดงและการ
เคารพธงชาติไทย  

-ผลผลิตจัดฝกอบรม
กฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
เสรมิสรางธรรมาภิบาล 
และจัดกิจกรรมเน่ืองใน
โอกาสครบรอบ 100 ป 
ธงชาติไทย จํานวน 90 
คน : ครั้ง:ป 
- สถานท่ีดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตําบล
นาจะหลวยหรือตามท่ี
เทศบาลตาํบล         
นาจะหลวยกําหนด 
- เปาหมาย 
คณะผูบริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
และพนักงานเทศบาล  

20,000.00 20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ผูเขารวม
โครงการมคีวามรู
เก่ียวกับกฎหมาย
ในการปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครอง และยึด
มั่นตามหลัก    
ธรรมาภิบาลเพ่ือ
ปองกันการทุจริต 
2.เพ่ือใหพนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนรับรูถึง
ความเปนมาของ
ธงชาติไทย 

1.การ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน
เทศบาลถูกตอง
ตามระเบียบ
กฎหมาย และ
เขาใจวิธีการ
ปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง
มากข้ึนและยดึ
มั่นตามหลัก 
ธรรมาภบิาล              

งานนิติการและ
สัญญา/สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 



 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

       กฎหมาย และ
ระเบียบท่ี
เก่ียวของ การใช 
การชัก การ
ประดับ การแสดง
และการเคารพธง
ชาติไทยรอยละ 
80 
เชิงคุณภาพ 
2.คณะผูบริหาร
เทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล 
ปฏิบัติงานถูกตอง 
ตามระเบียบ
กฎหมาย เพ่ิมข้ึน
รอยละ 80 

2. เพ่ือให
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนรับรู
ถึงความเปนมา
ของธงชาติไทย 
กฎหมาย และ
ระเบียบท่ี
เก่ียวของ การใช 
การชัก การ
ประดับ การ
แสดงและการ
เคารพธงชาติ
ไทย 

งานนิติการและ
สัญญา/สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

3 ฝกอบรมใหความรู
แกพนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไป 
เก่ียวกับ พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 
2540” 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล ) 
 
 
 

เพ่ือใหพนักงาน
เจาหนาท่ีเทศบาลและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมคีวามรู
เก่ียวกับพ.ร.บ. ขอมลู
ขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540” 
 

-ผลผลิตฝกอบรมให
ความรูแกพนักงาน
เทศบาลและประชาชน
ท่ัวไป จํานวน 100 คน 
:ป:ครั้ง 
 - สถานท่ีดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตําบล
นาจะหลวยหรือตามท่ี
เทศบาลกําหนดตาม
ความเหมาะสม 
- เปาหมาย 
พนักงานเทศบาลตําบล
นาจะหลวย และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบล         
นาจะหลวย 
 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 เชิงปริมาณ 
1.พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไปมี
ความรูเก่ียวกับ 
พ.ร.บ ขอมูล
ขาวสาร 
เชิงปริมาณ 
2.พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไป
เขารวมกิจกรรม 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 80 

พนักงาน
เทศบาลมีการ
ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับ พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสาร
ของราชการ 
พ.ศ. 2540 
ถูกตองมากข้ึน 
 

งานนิติการและ
สัญญา/สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

4 ฝกอบรม
คณะกรรมการการ
จัดหาพัสด ุ
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล ) 
 
 

เพ่ือใหคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุมีความรู
ความเขาใจในบทบาท
หนาท่ีของตนตลอดจน
ความรับผิดชอบอัน
เก่ียวกับการ
ดําเนินการไมเปนไป
ตามระเบียบ กฎหมาย 
กําหนด  
 

-ผลผลิตกิจกรรมอบรม
คณะกรรมการจัดหา
พัสดุ  ไมนอยกวา  50 
คน:1ครั้ง:ป 
 - สถานท่ีดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตําบล
นาจะหลวย หรือตามท่ี
เทศบาลตาํบลนาจะ
หลวยกําหนด 
-เปาหมาย 
คณะผูบริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล        
และประชาชนในเขต
เทศบาลตําบล            
นาจะหลวย หรือผูท่ีอาจ
ตองเปนคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ฝกอบรม
คณะกรรมการ 
การจัดหาพัสดุ
และผูมีสวน
เก่ียวของ เขารวม
กิจกรรมเพ่ิมข้ึน
รอยละ 20 
เชิงปริมาณ 
2. คณะกรรมการ 
การจัดหาพัสดุ
และผูมีสวน
เก่ียวของ มีความ
เขาใจเพ่ิมข้ึน  
รอยละ 80 

ผูท่ีไดรับคําสั่ง
แตงตั้ง
คณะกรรมการ
จัดหาพัสดุในแต
ละตําแหนงมี
ความรูความ
เขาใจในบทบาท
หนาท่ีของตน
ตลอดจนความ
รับผิดชอบอัน
เก่ียวกับการ
ดําเนินการไม
เปนไปตาม
ระเบียบ 
กฎหมาย 
กําหนด มากข้ึน 
 

งานนิติการและ
สัญญา/สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 



 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

5 ฝกอบรมให 
ความรูดาน
ระเบียบกฎหมาย
ทองถ่ินผูบริหาร
และสมาชิก 
สภาทองถ่ิน 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล ) 
 
 

เพ่ือเพ่ิมเตมิความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ
ตอผูดํารงตําแหนง
ผูบริหาร และสมาชิก
สภาเทศบาล 
 

-ผลผลิตกิจกรรมอบรม
ใหความรูดานระเบียบ 
กฎหมายทองถ่ิน 
ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน ไมนอยกวา  
50 คน:1ครั้ง:ป 
 - สถานท่ีดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตําบล
นาจะหลวย หรือตามท่ี
เทศบาลตาํบลนาจะ
หลวยกําหนด 
-เปาหมาย 
คณะผูบริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ตําบลนาจะหลวย 
 
 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ฝกอบรมให
ความรูดาน
ระเบียบ กฎหมาย
ทองถ่ิน ผูบริหาร
และสมาชิกสภา
ทองถ่ินเขารวม
กิจกรรมเพ่ิมข้ึน
รอยละ 20 
เชิงปริมาณ 
2.คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล มีความ
เขาใจเพ่ิมข้ึน  
รอยละ 80 

คณะผูบริหาร
และสมาชิกสภา
เทศบาลปฏิบัติ
ตามกฎหมายท่ี
เก่ียวของได
ถูกตอง และ
ดําเนินการ
ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 
 

งานนิติการและ
สัญญา/สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 

 
 



 
ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องอ่ืน ๆ 
      -  ไมมี  - 
 

เลิกประชุมเวลา    ๑6.๐๐  น. 
 
 

(ลงชื่อ)     ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                    (นางนริศรา  แสไพศาล) 
                 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
              ผูชวยเลขานุการ ฯ 
 

(ลงชื่อ)       ผูตรวจรายงานการประชุม 
           (นางกนกวรรณ มุลนอยสุ) 
            หัวหนาฝายอํานวยการ รักษาราชการแทน 
                                                       หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  
                  กรรมการและเลขานุการ ฯ 
 
 

(ลงชื่อ)สิบตํารวจโท      ผูตรวจรายงานการประชุม 
                         (สุทธนา  เติมจิตร) 
                   ปลัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย  
                               กรรมการ ฯ 
 
 

 
 (ลงชื่อ)สิบตํารวจโท           ผูรับรองรายงานการประชุม 

                                                                  (สทุธนา เติมจิตร) 
                                                          ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                 นายกเทศมนตรีตําบลนาจะหลวย 
                            ประธานกรรมการ 
 


	3.2 เรื่องแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕63) ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  เพื่อให้เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีแผนแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2566 จึงจะต้องดำเนินการจั...

