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ค าน า 
 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ของเทศบาลต าบล   
โนนสว่างนั้น เทศบาลต าบลโนนสว่างได้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือพัฒนา
ให้พนักงานเทศบาลรู้ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาลที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานแต่ละต าแหน่ง ให้ได้ รับการพัฒนาใน
หลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลต าบลโนนสว่าง ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบล
โนนสว่าง ต่อไป 
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บทท่ี 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  1.1 ตามประกาศคณะกรรมพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2554 เรื่อง การพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ก าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมาย
หน้าที่ให้ปฏิบัติราชการเพื่อให้รู้ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาทและ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติ
ตนเพ่ือเป็นพนักงานที่ดี โดยเทศบาลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมใน
ห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกลหรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์ที่จะพัฒนาเพ่ิมเติม
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาล ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตร
ตามความจ าเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้ และอาจจะกระท าได้โดยส านักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เทศบาลต้น
สังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัด
ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึง
กาฬ จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร แระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลต าบลโนนสว่างในการ
ปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลโนนสว่าง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 2564-
2566 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนา
ในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และวิธีปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
  2.2 เพ่ือให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างทุกคน  ได้รับการพัฒนา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ 
  2.3 เพ่ือให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างทุกคน สามารถปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 
  
 
3. เป้าหมายการพัฒนา 
  3.1 พนักงานเทศบาล ประเภทนักบริหารท้องถิ่นทุกต าแหน่ง จะต้องได้รับการพัฒนา         
ในแต่ละปี อย่างน้อย 1 หลักสูตร 

3.2 พนักงานเทศบาล ประเภทอ านวยการทุกต าแหน่ง จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปี 
อย่างน้อย 1 หลักสูตร 

3.3 พนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการทุกต าแหน่ง จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปี       
อย่างน้อย 1 หลักสูตร 

3.4 พนักงานเทศบาล ประเภททั่วไปทุกต าแหน่ง จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปี       
อย่างน้อย 1 หลักสูตร 

3 .5  พนั ก ง านครู เ ทศบา ล  ทุ ก ต า แหน่ ง  จ ะต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร พัฒนา ใน แต่ ล ะ ปี                           
อย่างน้อย 1 หลักสูตร 

3.6 พนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปี 
อย่างน้อย 1 หลักสูตร 

 
 

4. หลักสูตรการพัฒนา 
หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา งบประมาณในการ

ด าเนินการพัฒนา และการติดตามประเมินผล 
1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ 
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
4. หลักสูตรด้านการบริหาร 
5. หลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม          
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ความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัตริาชการ 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์/เน้ือหา เป้าหมาย วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตาม 
และ

ประเมินผล ระดับ จ านวน 

การปฐมนิเทศ โครงการ
ปฐมนิเทศ

พนักงานใหม่ 

เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทศบาลและ
บทบาทหน้าท่ีที่ได้รับ

มอบหมาย 

เท่ากับจ านวน
พนักงานเทศบาล/

พนักงานครู
เทศบาล/พนักงาน

จ้าง ที่บรรจุ
แต่งตั้งใหม ่

เท่ากับจ านวน
พนักงานเทศบาล/

พนักงานครู
เทศบาล/พนักงาน

จ้าง ที่บรรจุ
แต่งตั้งใหม่ 

ปฐมนิเทศ เทศบาลต าบล
โนนสว่าง 

ช่วงเวลาที่บรรจุ
แต่งตั้ง 

พนักงานท่ี
บรรจุใหมม่ี
ความรู้ความ
เข้าใจและ

ปฏิบัติงานได้ดี
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ก.ท.จ.บึงกาฬ 
และ 

ทต.โนนสว่าง 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรายงาน

ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

การฝึกอบรม โครงการ
พัฒนา

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

เพื่อพัฒนาและ
เสรมิสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

เท่ากับจ านวน
พนักงานเทศบาล/

พนักงานครู
เทศบาล/พนักงาน
จ้าง ที่เข้ารับการ

อบรม 

เท่ากับจ านวน
พนักงานเทศบาล/

พนักงานครู
เทศบาล/พนักงาน
จ้าง ที่เข้ารับการ

อบรม 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละโครงการ 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

บุคลากรมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน
เพื่อบริการ

ประชาชนและ
ด าเนินชีวิตได้
อย่างสงบสุข 

หน่วยงาน
ภายนอก 

และ 
ทต.โนนสว่าง 

จัดท ารายงาน
หลังจาก

ฝึกอบรมเสรจ็ 
ต่อ

ผู้บังคับบัญชา 

 โครงการ
ฝึกอบรม

ผู้บริหาร ตาม
แผนการ

ด าเนินงาน
การฝึกอบรม

บุคลากร
ท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างาน

ของผู้บริหาร 

เท่ากับจ านวน
ต าแหน่งประเภท
นักบริหารท้องถิ่น 
และอ านวยการ 

เท่ากับจ านวนนัก
บริหารท้องถิ่น 
และอ านวยการ 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

มีความรู้และ
วิสัยทัศน์
เพิ่มขึ้น 

หน่วยงาน
ภายนอก 

และ 
สถาบันพัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

จัดท ารายงาน
หลังจาก

ฝึกอบรมเสรจ็ 
ต่อ

ผู้บังคับบัญชา 
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ความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัตริาชการ 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์/เน้ือหา เป้าหมาย วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตาม 
และ

ประเมินผล ระดับ จ านวน 

 โครงการ
ฝึกอบรม
พนักงาน
เทศบาล
ประเภท

วิชาการ ตาม
แผนการ

ด าเนินงาน
การฝึกอบรม

บุคลากร
ท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ความสามารถในการ
ท างานของพนักงาน
เทศบาลประเภท

วิชาการ 

เท่ากับจ านวน
ต าแหน่งประเภท

วิชาการ 

เท่ากับจ านวน
พนักงานประเภท

วิชาการ 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

มีความรู้และ
ความสามารถ

เพิ่มขึ้น 

หน่วยงาน
ภายนอก 

และ 
สถาบันพัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

จัดท ารายงาน
หลังจาก

ฝึกอบรมเสรจ็ 
ต่อ

ผู้บังคับบัญชา 

 โครงการ
ฝึกอบรม
พนักงาน
เทศบาล

ประเภททั่วไป 
ตามแผนการ
ด าเนินงาน

การฝึกอบรม
บุคลากร
ท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ความสามารถในการ
ท างานของพนักงาน

เทศบาลประเภททั่วไป 

เท่ากับจ านวน
ต าแหน่งประเภท

ทั่วไป 

เท่ากับจ านวน
พนักงานประเภท

ทั่วไป 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

มีความรู้และ
ความสามารถ

เพิ่มขึ้น 

หน่วยงาน
ภายนอก 

และ 
สถาบันพัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

จัดท ารายงาน
หลังจาก

ฝึกอบรมเสรจ็ 
ต่อ

ผู้บังคับบัญชา 
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ความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัตริาชการ 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์/เน้ือหา เป้าหมาย วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตาม 
และ

ประเมินผล ระดับ จ านวน 

 โครงการ
ฝึกอบรม

พนักงานครู
เทศบาล  

ตามแผนการ
ด าเนินงาน

การฝึกอบรม
บุคลากร
ท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ความสามารถในการ
ท างานของพนักงาน

ครูเทศบาล 

เท่ากับจ านวน
ต าแหน่งพนักงาน

ครูเทศบาล 

เท่ากับจ านวน
พนักงานครู
เทศบาล 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

มีความรู้และ
ความสามารถ

เพิ่มขึ้น 

หน่วยงาน
ภายนอก 

และ 
สถาบันพัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

จัดท ารายงาน
หลังจาก

ฝึกอบรมเสรจ็ 
ต่อ

ผู้บังคับบัญชา 

 โครงการ
ฝึกอบรม

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

และพนักงาน
จ้างท่ัวไป ตาม

แผนการ
ด าเนินงาน

ของเทศบาล 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ความสามารถในการ
ท างานของพนักงาน
จ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป 

เท่ากับจ านวน
ต าแหน่งพนักงาน
จ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้าง
ทั่วไป 

เท่ากับจ านวน
พนักงานจ้างตาม

ภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

มีความรู้และ
ความสามารถ

เพิ่มขึ้น 

หน่วยงาน
ภายนอก 

และ 
ทต.โนนสว่าง 

จัดท ารายงาน
หลังจาก

ฝึกอบรมเสรจ็ 
ต่อ

ผู้บังคับบัญชา 
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ความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัตริาชการ 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์/เน้ือหา เป้าหมาย วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตาม 
และ

ประเมินผล ระดับ จ านวน 

การศึกษาดูงาน โครงการ
ศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนา   
ศักยภาพ 

เพื่อน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

เท่ากับจ านวน
พนักงานเทศบาล/

พนักงานครู
เทศบาล/พนักงาน
จ้าง ที่เข้าศึกษาดู
งานของแต่ละคน 

เท่ากับจ านวน
พนักงานเทศบาล/

พนักงานครู
เทศบาล/พนักงาน
จ้าง ที่เข้าศึกษาดู
งานของแต่ละคน 

การศึกษา
ดูงาน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละโครงการ 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

ผู้เข้าร่วม
โครงการน า

ความรู้ที่ได้รับ
มาประยุกต์ใช้
ในการท างาน
ขององค์กรได้

อย่างเป็น
อย่างดี 

ทต.โนนสว่าง ทดสอบและ
รายงานผล 

ต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ
สัมมนา 

โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
และสมัมนา 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างาน
ของพนักงานเทศบาล

ทุกต าแหน่ง 

เท่ากับจ านวน
พนักงานเทศบาล/

พนักงานครู
เทศบาล/พนักงาน
จ้าง ที่เข้าประชุม

และสมัมนา 

เท่ากับจ านวน
พนักงานเทศบาล/

พนักงานครู
เทศบาล/พนักงาน
จ้าง ที่เข้าประชุม

และสมัมนา 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

และ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ใน
การท างาน

เพิ่มขึ้น 

หน่วยงาน
ภายนอก 

 

ทดสอบและ
รายงานผล 

ต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 โครงการ
ประชุมเชิง

ปฏิบัติการการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

เพื่อพัฒนาความรู้
พนักงานเทศบาลใน
การบริหารจัดการ

องค์กร 

เท่ากับจ านวน
พนักงานเทศบาล/

พนักงานครู
เทศบาล/พนักงาน
จ้าง ที่เข้าประชุม 

เท่ากับจ านวน
พนักงานเทศบาล/

พนักงานครู
เทศบาล/พนักงาน
จ้าง ที่เข้าประชุม 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

มีความรู้
เพิ่มขึ้นในการ
บริหารจดัการ
ภายในองค์กร 

หน่วยงาน
ภายนอก 

 

ทดสอบและ
รายงานผล 

ต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัตริาชการ 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์/เน้ือหา เป้าหมาย วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตาม 
และ

ประเมินผล ระดับ จ านวน 

 โครงการ
ประชุม/
สัมมนา  
เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพ
บุคลากรส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน 

เท่ากับจ านวน
พนักงานเทศบาล/ 

พนักงานจ้าง 
สังกัด ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เท่ากับจ านวน
พนักงานเทศบาล/ 

พนักงานจ้าง 
สังกัด ส านัก

ปลัดเทศบาล ตาม
แผนอัตราก าลัง
พนักงาน 3 ปี  

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

และ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่าง

มี
ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น 

หน่วยงาน
ภายนอก 
และส านัก

ปลัดเทศบาล 
 

ทดสอบและ
รายงานผล 

ต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 โครงการ
ประชุม/
สัมมนา  
เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพ
บุคลากร 
กองคลัง 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน 

เท่ากับจ านวน
พนักงานเทศบาล/ 

พนักงานจ้าง 
สังกัด กองคลัง 

เท่ากับจ านวน
พนักงานเทศบาล/ 

พนักงานจ้าง 
สังกัด กองคลัง 

ตามแผน
อัตราก าลัง

พนักงาน 3 ปี  

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

และ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่าง

มี
ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น 

หน่วยงาน
ภายนอก 

และกองคลัง 
 

ทดสอบและ
รายงานผล 

ต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 โครงการ
ประชุม/
สัมมนา  
เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพ
บุคลากร 
กองช่าง 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน 

เท่ากับจ านวน
พนักงานเทศบาล/ 

พนักงานจ้าง 
สังกัด กองช่าง 

เท่ากับจ านวน
พนักงานเทศบาล/ 

พนักงานจ้าง 
สังกัด กองช่าง 

ตามแผน
อัตราก าลัง

พนักงาน 3 ปี  

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

และ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่าง

มี
ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น 

หน่วยงาน
ภายนอก 

และกองช่าง 
 

ทดสอบและ
รายงานผล 

ต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัตริาชการ 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์/เน้ือหา เป้าหมาย วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ ระยะด าเนินการ ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตาม 
และ

ประเมินผล ระดับ จ านวน 

 โครงการ
ประชุม/
สัมมนา  
เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพ
บุคลากรกอง
การศึกษา 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน 

เท่ากับจ านวน
พนักงานเทศบาล/ 

พนักงานจ้าง 
สังกัด กอง
การศึกษา 

เท่ากับจ านวน
พนักงานเทศบาล/ 

พนักงานจ้าง 
สังกัด กอง

การศึกษา ตาม
แผนอัตราก าลัง
พนักงาน 3 ปี  

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

และ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่าง

มี
ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น 

หน่วยงาน
ภายนอก 
และกอง
การศึกษา 

 

ทดสอบและ
รายงานผล 

ต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 โครงการ
ประชุม

ประจ าเดือน
บุคลากรใน
หน่วยงาน 

ซักซ้อมการปฏิบัติงาน
ในรอบเดือนที่ผ่านมา 

เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่ท่ี

ถูกต้อง 

เท่ากับจ านวน
พนักงานเทศบาล/

พนักงานครู
เทศบาล/พนักงาน

จ้าง  

เท่ากับจ านวน
พนักงานเทศบาล/

พนักงานครู
เทศบาล/พนักงาน

จ้าง  

ประชุมข้อ
ราชการ
ประจ า 
เดือน 

- ประจ าปี
งบประมาณ 

2564-2566 

มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่าง

มี
ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

ทดสอบและ
รายงานผล 

ต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษาหรือ
วิธีการอื่นๆ 

โครงการอื่นท่ี
สามารถ
ก าหนด

ภายหลังตาม
ความจ าเป็น

และ
สถานการณ ์

เพื่อพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง 

- - ตาม
ลักษณะ
โครงการ/
กิจกรรม 

- ภายใน
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

- - ทดสอบและ
รายงานผล 

ต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง  

เทศบาลต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ   ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 
4. การประชุม 
5. การสัมมนา 
 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.บึงกาฬ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

             พนักงานเทศบาล 
 พนักงานครูเทศบาล 
 พนักงานจา้ง 

2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงาน 
    ที่รับผิดชอบ 

1. การฝึกอบรม 
2.การประชุมเชิง 
   ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.บึงกาฬ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

             พนักงานเทศบาล 
 พนักงานครูเทศบาล 
 พนักงานจา้ง 

3. หลักสูตรความรู้และทกัษะเฉพาะ 1. การฝึกอบรม 
2.การประชุมเชิง 
   ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.บึงกาฬ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

             พนักงานเทศบาล 
 พนักงานครูเทศบาล 
 พนักงานจา้ง 

4. หลักสูตรด้านการบริหาร 1. การฝึกอบรม 
2.การประชุมเชิง 
   ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.บึงกาฬ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

             พนักงานเทศบาล
ประเภทนักบริหารท้องถิ่น 
และอ านวยการ 
 

5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 1. การฝึกอบรม 
2.การประชุมเชิง 
   ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ.บึงกาฬ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             พนักงานเทศบาล 
 พนักงานครูเทศบาล 
 พนักงานจา้ง 
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5. วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
  เทศบาลต าบลโนนสว่าง เป็นหน่วยด าเนินการเองหรืออาจด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการป้องครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยวิธรการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ดังนี้ 
  1. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ หลังจากการบรรจุ
เข้ารับราชการ เฉพาะพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
  2. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยเทศบาลต าบลโนนสว่าง หรือคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบึงกาฬ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการป้องครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วย
ราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
  3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเทศบาลต าบลโนนสว่าง หรือคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบึงกาฬ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการป้องครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วย
ราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  4. การสัมมนา โดยเทศบาลต าบลโนนสว่าง หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึง
กาฬ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการป้องครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  5. การสอนงาน หรือ การให้ค าปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม ท าโดยหัวหน้างาน หัวหน้า
ส่วนราชการ หรือ บุคลากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์  
 
6. การติดตามและประเมินผล 
  1. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตามแบบที่ก าหนด 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่กลับจากการอบรม / ประชุม / สัมมนา /ฝึกปฏิบัติ เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น และเพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ
ราชการ  
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพ่ือท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน ทุกระยะ 
3 เดือน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนา ตามข้อ 1 
  3. น าผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนด
หลักสูตร วิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งนี้ต้องค านึงถึง
สถานการณ์คลังขององค์กร รวมไปถึงความจ าเป็นต่อหน้าที่ราชการด้วย 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี 2 
 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลโนนสว่าง ได้พิจารณาและให้

ความส าคัญบุคลากรในทุกระดับชั้น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลโนนสว่าง เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง การบริหารจัดการ และคุณธรรม
จริยธรรม ดังนี้ 

 
คณะผู้บริหาร 
1. นายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง 
2. รองนายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง 
3. เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง 
4. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง 

สมาชิกสภาเทศบาล 
1. ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
2. รองประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
3. เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
4. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

ส านักปลัดเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) 
2. รองปลัดเทศบาล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) 
3. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
5. หัวหน้าฝ่ายธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
6. หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
7. นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
9. นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
10. นิติกร (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
11. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ/ช านาญการ 
12. เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
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พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้มีคุณวุฒิ) 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน (ผู้มีคุณวุฒิ) 
4. พนักงานขับรถบรรทุกน้ า (ผู้มีทักษะ) 
5. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ผู้มีทักษะ) 
6. พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ) 
7. พนักงานวิทยุ (ผู้มีทักษะ) 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. นักการ 
2. ภารโรง 
3. แม่บ้าน 
4. คนงานประจ ารถขยะ 
5. พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง) 
6. พนักงานประจ ารถน้ า 
7. คนงาน (กู้ชีพ) 
8. คนงาน (ทั่วไป) 
 
กองคลัง 
พนักงานเทศบาล 
1. ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 
3. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
6. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
7. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ผู้มีคุณวุฒิ) 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
4. พนักงานขับรถยนต์ (กองคลัง) (ผู้มีทักษะ) 
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พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. พนักงานจดมาตรวัดน้ า 
2. คนงาน (ทั่วไป) 
 

กองช่าง 
พนักงานเทศบาล 
1. ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
2. หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
3. เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
4. นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
5. นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ผู้มีคุณวุฒิ) 
3. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ผู้มีคุณวุฒิ) 
4. พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า (ผู้มีทักษะ) 
5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ผู้มีทักษะ) 
6. พนักงานผลิตน้ าประปา (ผู้มีทักษะ) 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. พนักงานผลิตน้ าประปา 
2. คนงาน (ทั่วไป) 
 

กองการศึกษา 
พนักงานเทศบาล 
1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
3. พนักงานครูเทศบาล 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ผู้มีคุณวุฒิ) 
2. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. ผู้ดูแลเด็ก 
 



-ส าเนาคู่ฉบับ- 
ค าสั่งเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

ที่  270/2563 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลโนนสว่าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
……………………………. 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ข้อ 300 โดยการให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลโนนสว่าง เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงาน
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายประครอง โคระถา  นายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง เป็นประธาน 
2. นางสุฑามาส  วงคพิ์พัฒน์ ปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง เป็นกรรมการ 
3. นางประภัสสรป์ จิตธรรมวงศา รองปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง เป็นกรรมการ 
4. นายศุภวิชญ์  สีเล  หัวหน้าส านักปลัด  เป็นกรรมการ 
5. นางกัลยกร  อาจรักษา ผู้อ านวยการกองคลัง  เป็นกรรมการ 
6. นายกลวัชร  มังธิสานต์ ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็นกรรมการ 
7. นางสาวอุษณีย์ นาสวนจิก หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เป็นกรรมการ 

     รก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
8. นายสุรชัย  เซ่งเมือง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เป็นเลขานุการ 

  โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล
โนนสว่าง ประจ าปีงบประมา พ.ศ. 2564-2566 ให้สอดคล้องกับ ข้อ 301 แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ (ก.ท.จ.บึงกาฬ) และรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ   

  ทั้งนี้ วันที่  1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563  ค าสั่งใดขัดหรือแย้งเป็นอันยกเลิก ให้ใช้ค าสั่งนี้แทน 

   สั่ง  ณ  วันที่   7    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563 เป็นต้นไป 
 

                              ประครอง   โคระถา 
(นายประครอง   โคระถา) 

นายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง 
 
 



 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

ที่   270/2563 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลโนนสว่าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
……………………………. 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ข้อ 300 โดยการให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลโนนสว่าง เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงาน
จา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายประครอง โคระถา  นายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง เป็นประธาน 
2. นางสุฑามาส  วงค์พิพัฒน์ ปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง เป็นกรรมการ 
3. นางประภัสสรป์ จิตธรรมวงศา รองปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง เป็นกรรมการ 
4. นายศุภวิชญ์  สีเล  หัวหน้าส านักปลัด  เป็นกรรมการ 
5. นางกัลยกร  อาจรักษา ผู้อ านวยการกองคลัง  เป็นกรรมการ 
6. นายกลวัชร  มังธิสานต์ ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็นกรรมการ 
7. นางสาวอุษณีย์ นาสวนจิก หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เป็นกรรมการ 

     รก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
8. นายสุรชัย  เซ่งเมือง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เป็นเลขานุการ 

  โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล
โนนสว่าง ประจ าปีงบประมา พ.ศ. 2564-2566 ให้สอดคล้องกับ ข้อ 301 แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ (ก.ท.จ.บึงกาฬ) และรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ   

  ทั้งนี้ วันที่  1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563  ค าสั่งใดขัดหรือแย้งเป็นอันยกเลิก ให้ใช้ค าสั่งนี้แทน 

   สั่ง  ณ  วันที่   7    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563 เป็นต้นไป 
 

                              ประครอง   โคระถา 
 (นายประครอง   โคระถา) 

นายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง 
 
 



ส าเนาบันทึกการประชุม 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 

พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
วันที่   9  ตุลาคม  2563 

เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

 
รายช่ือผู้ประชุม 
 

ที ่ ชือ่ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

นายประครอง      โคระถา 
นางสุฑามาศ       วงศ์พิพัฒน์ 
นางประภัสสรป์   จิตธรรมวงศา 
นายศุภวิชญ์       สีเล 
นางกัลยกร         อาจรักษา 
นายกลวัชร         มังธิสานต์ 
นางสาวอุษณีย์   นาสวนจิก 
นายสุรชัย           เซ่งเมือง 

นายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง 
ปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
รองปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
รก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
นักทรัพยากรบุคคล 

ประครอง  โคระถา 
สุฑามาศ  วงศ์พิพัฒน์ 
ประภัสสรป์ จิตธรรมวงศา 
ศุภวิชญ์  สีเล 
กัลยกร  อาจรักษา 
กลวัชร  มังธิสานต์ 
อุษณีย์  นาสวนจิก 
สุรชัย   เซ่งเมือง 

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   -ไม่มี- 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    -ไม่มี-  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อเสนอพิจารณา 
นายกเทศมนตรีฯ   ตามค าสั่งที่  270/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา

พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564-2566  ลงวันที่  7 ตุลาคม 2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อ 301     
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ (ก.ท.จ.บึงกาฬ)        
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 21 
มิถุนายน 2557  
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เพ่ือเสนอพิจารณา ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วนราชการได้เสนอแผนงานหรือ
โครงการแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ครับ เชิญปลัดเทศบาล ครับ 

 
ปลัดเทศบาลฯ   ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรนั้นฝ่ายงานการเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีนายสุรชัย  

เซ่งเมือง ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาบุคลากร
ซึ่งได้ด าเนินการเพ่ือเสนอแผนพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด จึงขอให้น าเสนอในที่
ประชุมค่ะ 

 
นายกเทศมนตรีฯ   ขอเชิญนายสุรชัย  เซ่งเมือง ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ครับ 
 
นักทรัพยากรบุคคล   ครับ ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 นั้น เพ่ือให้สอดคล้อง
กับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ข้อ 301 ซึ่งมีรายละเอียดต้องประกอบด้วย 

   1. หลักการและเหตุผล 
   2. วัตถุประสงค์ 
   3. เป้าหมายการพัฒนา 
   4. หลักสูตรการพัฒนา 
   5. วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง 

6. การติดตามประเมินผล 
ในรายละเอียดขอให้ผู้เข้าประชุม ได้ดูตามเอกสารที่แนบมาให้ โดยจะ

ประกอบไปด้วยแผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย วิธีการ
พัฒนา งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ และการติดตามประเมินผล ซึ่งโครงการต่างๆ ประกอบด้วย 

1. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ทั้งข้าราชการและพนักงานจ้าง เป็น
โครงการที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทศบาลและบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบล   
โนนสว่าง 

3. โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร ตามแผนการด าเนินงานการฝึกอบรม
บุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู้และวิสัยทัศน์ในการท างานของผู้บริหาร 
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4. โครงการศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานมา
ปรับใช้กับการท างานในพ้ืนที่เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา เป็นการพัฒนาวิสัยทัศน์ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง 
ที่เข้าร่วมประชุม สัมมนา  

6. โครงการประชุมประจ าเดือน พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
และพนักงานจ้าง เพ่ือเป็นการพบปะหารือข้อราชการต่างๆ การตรวจสอบการ
ท างานในเดือนที่ผ่านมา และการให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแนวทางการปฏิบัติงานและ
วิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้  

ครับ เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้ครับ ขอบคุณ
ครับ 

 
นายกเทศมนตรีฯ   ครับ คณะกรรมการท่านอ่ืน มีข้อสงสัยหรือขอเสนอแนะในการจัดท า

แผนพัฒนาฯ อีกหรือไม่ครับ หากไม่มีกรรมการท่านใดจะเสนอเกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

 
มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันฑ์ ให้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 

พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
    มีกรรมการฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอ

ปิดการประชุมครับ ขอบคุณครับ 
 
ปิดประชุม เวลา 12.30 น.      
 

(ลงชื่อ)        สุรชัย   เซ่งเมือง     (ผู้จดบันทึกการประชุม) 
            (นายสุรชัย     เซ่งเมือง)   
        นักทรัพยากรบุคคลข านาญการ 
 
(ลงชื่อ)   ประครอง   โคระถา      (ผู้ตรวจบันทึกการประชุม) 
        (นายประครอง   โคระถา)   
       นายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง 



-ส าเนาคู่ฉบับ- 
 

ประกาศเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
เรื่อง   ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลโนนสว่าง  
……………………………. 

  ตามที่ เทศบาลต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดท ามาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจาก
ข้อเสนอแนะของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
และตัวแทนประชาชนในเขตต าบลโนนสว่าง โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลโนนสว่างโดยทั่วไป ใช้และยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่อง
ก ากับความประพฤติของตน โดยยึดหลักการและแนวทางปฏิบัติ และเพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน 
โดนยึดมาตรฐานทางคุณธรรมที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ก าหนด ได้แก่ 

  1. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และความ
รับผิดชอบ 
  2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
  3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
  4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลโนนสว่าง ขอประกาศใช้มาตรฐานทั้ง 5 ประการ ที่กล่าวมาข้างต้นเป็น
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ของ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาล
ต าบลโนนสว่าง และขอก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมส าหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลโนนสว่าง เพ่ือยึดเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการ
ปฏิบัติงานต่อไป   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

   ประกาศ  ณ  วันที่   7    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563 
 

                                        ประครอง   โคระถา 
(นายประครอง   โคระถา) 

นายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง 
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(นายประครอง   โคระถา) 
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