
 

 

แผนพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลต าบลหนองน  าใส 

พ.ศ.2564 – 2566 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบาลต าบลหนองน  าใส 

อ าเภอสีคิ ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

แผนพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลต าบลหนองน  าใส 

อ าเภอหนองน  าใส  จังหวัดนครราชสีมา. 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ได้ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการพฒันาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน 
  (1)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ  
  (2)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
  (3)  ด้านการบริหาร  ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
  (4)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย 
การเสริมสร้างความสุขอนามัย เป็นต้น 
  (5)  ด้านศีลธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุขเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทางดังกล่าว 
  เทศบาลต าบลหนองน้ าใสจึงได้ท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2564 – 2566  ขึ้น เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารอีกทั้งยังเป็นการพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาลต าบลหนองน้ าใส ในการ
ปฏิบัติราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  (1)  เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม ของ
บุคลากรเทศบาลต าบลหนองน้ าใส ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองน้ า
ใส 
  (3)  เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร 
 
3.  เป้าหมายของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลหนองน้ าใส อันประกอบด้วย พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลหนองน้ าใส ที่ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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4.  ขั นตอนการด าเนินการ 
  4.1  การเตรียมการและการวางแผน 
   (1)  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
   (2)  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษา วิเคราะห์ดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะได้รับการพิจารณาได้ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
   (3)  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานด้าน
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริการ ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
  4.2  การด าเนินการพัฒนา 
   (1)  การเลือกวิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควร
น าข้อมูลเหล่านั้น มาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมายและเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนาและเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   เป็นต้น 
   (2)  วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยอาจจะท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเองหรือ
เข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอ่ืนหรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
 
  4.3  การติดตามและประเมินผล 
   ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด และให้มีประสิทธิผลการพัฒนา
เมื่อผ่านการประเมินผลแล้วถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
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แผนผังแสดงขั นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

1.1  แตง่ตัง้คณะท ำงำน 

1.2  พจิำรณำเหตุผลและควำมจ ำเป็น 

1.3  ก ำหนดประเภทของควำมจ ำเป็น 

1.  การเตรยีมการและการวางแผน 

 

 

 
กำรด ำเนนิกำร  โดยอำจด ำเนนิกำรเองหรือร่วมกับหนว่ยรำชกำรอ่ืน หรอืว่ำจ้ำงเอกชน

ด ำเนนิกำรและเลือกรูปแบบวธีิกำรท่ีเหมำะสม เช่น 

- กำรปฐมนิเทศ 

- กำรสอนงำน กำรให้ค ำปรึกษำ 

- กำรสับเปลี่ยนหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

- กำรฝึกอบรม 

- กำรให้ทุนกำรศึกษำ 

-    กำรศึกษำดูงำน 

-    กำรประชุมเชงิปฏบัิตกิำร/สัมมนำ 

2.  การด าเนินงานและวิธดี าเนินงาน 

 

 
จัดให้มีระบบตรวจสอบตดิตำมและประเมินผลเพื่อให้ทรำบถึงควำมส ำเร็จ ควำมรู้

ควำมสำมำรถ 

3.  การติดตามและประเมนิผล 

ปรับปรุงแผน 

เริ่มต้น 
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5.  กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 จากการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ท าให้ส่วน
ราชการต้องก าหนดยุทธศาสตร์การท างาน  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  และปรับเปลี่ยนวิธีการท างานในรูปแบบบูรณาการ  
เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์ฯ  ให้บังเกิดผลโดยเร็ว  ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาข้าราชการให้มีสมรรถนะขีด
ความสามารถเพ่ือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้  ความสามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง  สม่ าเสมอ  สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง     และพัฒนาการด้านต่าง ๆ  
ของโลก 
  เทศบาลต าบลหนองน้ าใส จึงต้องก าหนดกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือการพัฒนา
ข้าราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ให้มีสมรรถนะ  ขีดความสามารถ  และสามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง อย่างเป็นระบบ  

5.1 วิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
                     “ข้าราชการยุคใหม่ ต้องมีวินัย  ใฝ่ใจคุณธรรม  ด าเนินชีวิตแบบพอเพียง มีความรู้คู่
คุณธรรม  สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้   เพื่อน าพาสังคมสู่สมานฉันท์” 
 

5.2  ความต้องการของผู้บริหาร  ข้าราชการ และประชาชนที่มีต่อองค์กร 
ความต้องการของผู้บริหาร ความต้องการของข้าราชการ ความต้องการของประชาชน 

1. บุคลากรในองค์กรมีความ
กระตือรือร้นในการท างาน,มี
ความคิดสร้างสรรค์พร้อมที่จะพัฒนา
ตนเอง 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเทศบาล 
3.  ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือมีน้อย 
4.  ระบบบริหารงานมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

1. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
2. มีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม 
3. มีการจัดอัตราก าลังที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน 
4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน 
5. ระบบการบริหารงานบุคคลต้อง
มีความเป็นธรรม 
6. มีวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว 

1. การให้บริการที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอ
ภาค ทั่วถึงเป็นธรรม 
2. การให้บริการด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว และตรงต่อ
เวลา 
3. การให้บริการด้วยความ
เต็มใจ ยิ้มแยม้ แจ่มใส และ
รักษาประโยชน์แก่ผู้มารับ
บริการทุกคน 
4. มีแผนผังแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

 
 
 5.3  การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อนขององค์กร 
 

จุดแข็ง  : S 
            -  บุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการท างาน 
   -  บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่                  
             -  มีการน าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน                      
             -  ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   -  ผู้บริหารให้การสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าตามสายงาน 
   -  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน 
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จุดอ่อน  :  W 

             -  บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย         
             -  บุคลากรบางส่วนยังไม่ปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทในการท างาน 
             -  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกและ/หรือทักษะในการปฏิบัติงาน 
             -  บุคลากรบางส่วนขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง 
   -  ขาดการท างานเป็นทีม 
   -  งบประมาณมีจ ากัด 
 

โอกาส (Opportunities) 
-  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
-  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการ 
    พัฒนา     

     -  พนักงานเทศบาลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                     -  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

-  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

                 ภัยคุกคาม(Threats) 
   - ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

- กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ 
   ประชาชน 

6.  หลักสูตรและวิธีการพัฒนา 
 6.1  หลักสูตรการพัฒนา 
 เทศบาลต าบลหนองน้ าใส ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

6.2  วิธีการพัฒนา 
                 เทศบาลต าบลหนองน้ าใส  จะด าเนินการเอง  เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่   

การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน เป็นต้น 
นอกจากนี้เทศบาลฯ จะด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนด าเนินการร่วมกับเอกชน เช่น ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน หน่วยงานราชการหรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ หรือเทศบาลเป็นผู้ด าเนินการและ
เชิญหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วม เช่น  การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือวิทยากรกระบวนการซึ่งสามารถสรุปวิธีการ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ดังนี้ คือ 

- การปฐมนิเทศ 
- การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
- การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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- การฝึกอบรม 
- การให้ทุนการศึกษา 
-   การศึกษาดูงาน 
-   การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

7.  การติดตามและประเมินผล 
 เทศบาลต าบลหนองน้ าใส จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลเพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน
ของบุคคลผู้เข้ารับการพัฒนา โดยวิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

(1) การใช้แบบสอบถามติดตามประเมินผล 
(2) การสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน 
(3) การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา 

................................................................. 
 

หลักสูตรการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
   หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. 2564  - 2566 ) 

1.  หลักสูตรปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล) 
 2.  หลักสูตรหัวหน้าส านักปลดั (นักบริหารงานทั่วไป) 
 3.  หลักสูตรผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) 
 4.  หลักสูตรผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง) 
 5.  หลักสูตรผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) 
 6.  หลักสูตรผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(นักบริหารงานสาธารณสุขและ   
               สิ่งแวดล้อม) 
 7.  หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 8.  หลักสูตรนิติกร 
 9.  หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
 10. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
 11.  หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
 12. หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ 
 13. หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป 
 14.  หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ 
 15.  หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 16.  หลักสูตรนายช่างโยธา 
 17.  หลักสูตรนายช่างไฟฟ้า 
 18.  หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
 19.  หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 

20.  หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก 
 21.  หลักสูตรลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
 22.  การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 23.  การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 



 

-7- 
 

24.  การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
25.  พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 

 26.  จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื นฐานที่ส าคัญของเทศบาลต าบลหนองน  าใส 
 ๑. สภาพทั่วไป 
    เทศบาลต าบลหนองน้ าใสได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๒ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 
๑๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๑.๑  ลักษณะท่ีตั ง 
  เทศบาลต าบลหนองน้ าใส ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสีคิ้ว และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด
นครราชสีมา  มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอ าเภอสีคิ้ว  ประมาณ ๓๗  กิโลเมตร  และระยะทางห่างจากจังหวัด
นครราชสีมา  ประมาณ  ๘๒  กิโลเมตร  เป็นที่ราบสูงสลับเชิงเขา มีเนื้อที่โดยประมาณ ๑๐๑ ตารางกิโลเมตร 
หรือ ๖๓,๑๒๕ ไร่ มีหมู่บ้านในเขตปกครองทั้งสิ้น ๑๘ หมู่บ้าน ๒๑ ชุมชน โดยมีหมู่บ้านที่อยู่ในอาณาเขตของ
เทศบาลต าบลหนองน้ าใส จ านวน ๑๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย    
   หมู่ที่  ๑  หนองน้ าใส    หมู่ที่  ๑๐  โนนเพชร 
   หมู่ที่  ๒  ไทรงาม   หมู่ที่  ๑๑  หนองผักบุ้ง 
   หมู่ที่  ๓  หนองไทร    หมู่ที่  ๑๒  ราษฎร์พัฒนา 
   หมู่ที่  ๔  หนองเกตุ    หมู่ที่  ๑๓  เขากระโดน 
    หมู่ที่  ๕  ใหม่สามัคค ี    หมู่ที่  ๑๔  ดงเค็ง 
   หมู่ที่  ๖  คลองไทร    หมู่ที่  ๑๕  ซับน้ าทิพย์ 
   หมู่ที่  ๗  สง่าพัฒนา    หมู่ที่  ๑๖  ชุมสามเรณู 
   หมู่ที่  ๘  โนนกระถินศรีประทาน  หมู่ที่  ๑๗  ทรัพย์ทวี 
   หมู่ที่  ๙  คลองแจ้ง    หมู่ที่  ๑๘  ทับ ๖ พัฒนา 

อาณาเขตติดต่อ 
    ทิศเหนือ   ติดต่อกับ ต าบลดอนเมือง อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศใต้   ติดต่อกับ ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ต าบลหนองหญ้าขาว อ าเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
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แผนที่แนวเขตเทศบาลต าบลหนองน  าใส อ าเภอสีคิ ว จังหวัดนครราชสีมา 

 
  ๑.๒   ลักษณะภูมิประเทศ / ภูมิอากาศ 
  เทศบาลต าบลหนองน้ าใส มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับเชิงเขา จึงท าให้ต าบลหนอง
น้ าใส มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และหนาวจัดในฤดูหนาว ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น ๓ ฤดู คือ  
  ฤดูร้อน    เริ่มต้นประมาณ  ปลายเดือนกุมภาพันธ์  ถึงกลางพฤษภาคม 
   ฤดูฝน    เริ่มต้นประมาณ  ต้นเดือนพฤษภาคม  ถึงกลางเดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว  เริ่มต้นประมาณ  กลางเดือนตุลาคม  ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
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๒.  ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
   ๒.๑  การคมนาคม   
   -  สายจากสีคิ้วผ่านคลองไผ่ถึงต าบลหนองน้ าใส มีระยะทางประมาณ ๓๗  กิโลเมตร 
   -  สายจากสีคิ้วผ่าน กม.๙ ต าบลหนองหญ้าขาว  มีระยะทางประมาณ ๔๐  กิโลเมตร 
  มีรถโดยสายประจ าทาง (สายสีคิ้ว – คลองไผ่ – เขากระโดน) รับส่งผู้โดยสายเป็นประจ าทุกวัน 
   -  สายจากหนองน้ าใสถึงจังหวัดนครราชสีมา  มีระยะทางประมาณ ๗๕  กิโลเมตร 
    ๒.๒  เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น ๑๘ หมู่บ้าน    

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้าน จ านวนพื นที่ รายช่ือ หมายเหตุ 
(ตร.ม.) ไร ่ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 

๑  หนองน้ าใส ๓.๕๙๕ ๒,๒๔๗ นายปรีชา  สมานมิตร 082-874038 
๒  ไทรงาม ๔.๐๖๒ ๒,๕๓๙ นายอดิศักดิ์  ธรรมรักษ์  ๐๘1-7909645 
๓  หนองไทร ๒.๙๑๖ ๑,๘๒๓ นางสังเวียน  โชติจันทึก ๐๙๘-๕๙๒๒๔๔๕ 
๔  หนองเกตุ ๕.๑๙๘ ๓,๒๔๙ นางม่วย  ทองลา ๐๘๑-๐๖๗๙๔๔๖ 
๕  ใหม่สามัคคี ๕.๑๕๗ ๓,๒๒๓ นางธมลวรรณ  ควรฟุ้ง ๐92-6092365 
๖  คลองไทร ๑๔.๖๑๔ ๙,๑๓๓ นายชูชาติ  หนูนอก ๐๖๓-๐๐๔๐๑๐๙ 
๗  สง่าพัฒนา ๘.๑๑๔ ๕,๐๗๑ นายทองอาน  เวหล ๐๘1-1858756 
๘  โนนกระถิน ฯ ๘.๖๖๖ ๕,๔๑๖ นายไกรสร  สมานมิตร ๐๘๙-๐๒๕๙๒๔๘ 
๙  คลองแจ้ง ๑๐.๑๓๓ ๖,๓๓๓ นายประเสริฐ  กุเวนไตรย์ ๐๘๘-๔๗๗๙๖๙๙ 
๑๐ โนนเพชร ๔.๙๓๔ ๓,๐๘๔ นายส าราญ  พานสูงเนิน ๐๖๒-๓๓๘๕๖๐๙ 
๑๑ หนองผักบุ้ง ๕.๙๖๗ ๓.๗๒๙ นายชัยยุทธ  เหมมา ๐๘๗-๐๘๙๘๖๐๘ 
๑๒ ราษฎร์พัฒนา ๔.๓๘๓ ๒,๗๓๙ นายสมศักดิ์  อุตสาหะ ๐81-7306227 
๑๓ เขากระโดน ๒.๙๗๔ ๑,๘๕๙ นายสงวนศักดิ์  กลิ่นศรีสุข ๐๘๕-๗๖๕๙๘๔๘ 
๑๔ ดงเค็ง ๓.๓๓๓ ๒,๐๘๓ นายจ ารัส  หุ้มไธสง ๐๘๕-๗๗๕๘๔๙๘ 
๑๕ ซับน้ าทิพย์ ๘.๕๓๒ ๕,๓๓๓ นายญาณี  ขอจงกลาง ๐๘๐-๑๐๗๕๑๗๘ 
๑๖ ชุมสามเรณู ๔.๓๑๑ ๒,๖๙๔ นายสุวรรณ  สงนอก ๐๘๙-๘๐๓๒๕๕๐ 
๑๗ ทรัพย์ทวี ๑.๘๕๗ ๑,๑๖๑ นายสุพัฒ  ไชยดลุน ๐๘๗-๙๐๓๔๒๗๔ 
๑๘ ทับ ๖ พัฒนา ๒.๒๕๔ ๑,๔๐๙ นายยงยุทธ  บุตรราช ๐๘๗-๙๐๐๘๑๕๘ 

รวม ๑๐๑ ๖๓,๑๒๕   
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๒.๓  ข้อมูลประชากร 

  จ านวนประชากรและจ านวนหลังคาเรือนภายในเขตต าบลหนองน้ าใส ตามรายละเอียด ดังนี้ 
ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ จ านวน 

(หลังคาเรือน) 
ประชากร  

(ชาย) 
ประชากร 
(หญิง) 

ประชาการ 
(รวม) 

ทะเบียนบ้านกลาง - ๒ 7 5 12 
หนองน้ าใส ๑ 647 ๔92 ๔66 ๙58 

ไทรงาม ๒ ๔57 ๖๗4 ๖๗9 ๑,๓53 
หนองไทร ๓ ๒44 ๒59 ๒68 ๕27 
หนองเกตุ ๔ ๑90 283 296 579 

ใหม่สามัคคี ๕ ๔27 ๕99 ๕๙6 ๑,๑95 
คลองไทร ๖ 511 ๖10 ๕95 ๑,205 
สง่าพัฒนา ๗ ๒91 ๔82 ๔๘5 ๙67 

โนนกระถินศรี
ประทาน 

๘ 305 ๔96 ๔55 ๙51 

คลองแจ้ง ๙ ๓38 ๓69 ๓61 730 
โนนเพชร ๑๐ ๒16 ๒86 ๒๖6 ๕๕2 

หนองผักบุ้ง ๑๑ ๑๒5 ๑๘1 ๑75 ๓๕6 
ราษฎร์พัฒนา ๑๒ ๓39 ๕88 ๕๙1 ๑,๑79 
เขากระโดน ๑๓ ๑๐4 ๒๑๐ ๒๐2 ๔๑2 

ดงเค็ง ๑๔ 71 ๑18 ๑40 ๒58 
ซับน้ าทิพย์ ๑๕ ๑๑8 ๑54 ๑๔8 302 
ชุมสามเรณู ๑๖ 70 ๑๑7 ๑33 250 
ทรัพย์ทวี ๑๗ ๒30 ๓85 ๓84 ๗๖9 

ทับ ๖ พัฒนา ๑๘ ๑85 ๓59 ๓61 720 
 
 

รวม ๔,870 ๖,669 ๖,606 ๑๓,275 

 
ที่มา  :  งานทะเบียนราษฎร์  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลหนองน้ าใส 
ข้อมูล :  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕63 
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  ๒.๔  ข้อมูลด้านสังคม 
   สังคมของต าบลหนองน้ าใส  เป็นลักษณะสังคมชนบท  ประชากรส่วนใหญ่อพยพ ย้ายถิ่นฐาน
มาจากทีอ่ื่นมาอยู่รวมกัน  จึงมีความหลากหลายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
   ๒.๕  ข้อมูลด้านการศึกษา 
   โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จ านวน  ๕  แห่ง  ได้แก่ 
   ๑. โรงเรียนหนองน้ าใส   ที่ตั้ง  บ้านหนองน้ าใส  หมู่ที่ ๑  ต าบลหนองน้ าใส 
   ๒.  โรงเรียนทับ ๖ วิทยาคาร   ที่ตั้ง  บ้านทับ ๖ พัฒนา หมู่ที่ ๑๘  ต าบลหนองน้ าใส 
   ๓.  โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์  ที่ตั้ง  บ้านคลองไทร  หมู่ที่ ๖  ต าบลหนองน้ าใส 
   ๔.  โรงเรียนสง่าพัฒนา  ที่ตั้ง  บ้านสง่าพัฒนา หมู่ที่ ๗  ต าบลหนองน้ าใส 
   ๕.  โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา  ที่ตั้ง  บ้านคลองแจ้ง  หมู่ที่ ๙  ต าบลหนองน้ าใส 
     โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  ๑  แห่ง  ได้แก่ 
   ๑. โรงเรียนหนองน้ าใสพิทยาคม  ที่ตั้ง  บ้านใหม่สามัคคี  หมู่ที่ ๕  ต าบลหนองน้ าใส 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน  ๑  แห่ง  ได้แก่ 
   ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองน้ าใส  ที่ตั้ง  บ้านใหม่สามัคคี  หมู่ที่  ๕  ต าบล
หนองน้ าใส  จังหวัดนครราชสีมา 
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน    จ านวน  ๑  แห่ง  ได้แก่ 
   ๑. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต าบลหนองน้ าใส  ที่ตั้ง  บ้านโนนกระถินศรีประทาน หมู่ที่ ๘  
ต าบลหนองน้ าใส  จังหวัดนครราชสีมา 
  ๒.๕  ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน    จ านวน  ๑  แห่ง  ได้แก่ 
   ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองน้ าใส  ที่ตั้ง  บ้านหนองน้ าใส  หมู่ที่ ๑  ต าบลหนอง
น้ าใส  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
   ๒.  รถฉุกเฉิน EMS (๑๖๖๙) จ านวน ๑ คัน  เจ้าหน้าที่ประจ า 5 คน 

  ๒.๖  ข้อมูลด้านศาสนา  ส านักสงฆ์ จ านวน ๖  แห่ง  ได้แก่ 
   ๑.  ส านักสงฆ์นาครัตนพล    ที่ตั้ง  บ้านไทรงาม  หมู่ที่ ๒ 
   ๒.  ส านักสงฆ์คลองไทรธรรมสถาน   ที่ตั้ง  บ้านคลองไทร  หมู่ที่ ๖ 
   ๓.  ส านักสงฆ์สวนหินมงคลธรรมทายาท   ที่ตั้ง  บ้านคลองไทร  หมู่ที่ ๖ 
   ๔.  ส านักสงฆ์ภูผาสูงเขาแดนลาว    ที่ตั้ง  บ้านคลองไทร  หมู่ที่ ๖ 
   ๕.  ส านักสงฆ์เขาโป่งนก      ที่ตั้ง  บ้านคลองไทร  หมู่ที่ ๖ 
   ๖.  ส านักสงฆ์ภูแสงทองเพียงฟ้า   ที่ตั้ง  บ้านสง่าพัฒนา  หมู่ที่ ๗ 
                วัด จ านวน ๑๔  แห่ง  ได้แก่ 
   ๑.  วัดชัยศรีคณาราม       ที่ตั้ง  บ้านไทรงาม  หมู่ที่ ๒ 
  ๒.  วัดหนองไทร                ที่ตั้ง  บ้านหนองไทร  หมู่ที่ ๓ 
   ๓.  วัดหนองเกตุ      ที่ตั้ง  บ้านหนองเกตุ  หมู่ที่ ๔ 
   ๔.  วัดเขากระโดนวนาราม    ที่ตั้ง  บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๕ 
                    ๕.  วัดคลองไทรสิทธิวนาราม              ที่ตั้ง  บ้านคลองไทร  หมู่ที่ ๖                    
                     ๖.  วัดสง่าวนาราม                             ที่ตั้ง  บ้านสง่าพัฒนา  หมู่ที่ ๗ 
   ๗.  วัดแก้วสัมฤทธิ์ศรีประทาน    ทีต่ั้ง บ้านโนนกระถินศรีประทาน หมู่ที่ ๘ 
  ๘.  วัดคลองแจ้งศรีสุนาราม    ที่ตั้ง  บ้านคลองแจ้ง     หมู่ที่  ๙ 
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   ๙.  วัดราษฎรสามัคคีธรรมวนาราม  ที่ตั้ง  บ้านหนองผักบุ้ง   หมู่ที่  ๑๑ 
   ๑๐.  วัดป่าสามัคคีธรรม    ที่ตั้ง  บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่  ๑๒ 
   ๑๑.  วัดธารน้ าทิพย์    ที่ตั้ง  บ้านซับน้ าทิพย์    หมู่ที่  ๑๕ 
   ๑๒.  วัดโป่ งเกตุ    ที่ตั้ง  บ้านซับน้ าทิพย์   หมู่ที่  ๑๕ 
   ๑๓.  วัดไตรมิตรนพคุณ    ที่ตั้ง  บ้านชุมสามเรณู  หมู่ที่  ๑๖ 
   ๑๔.  วัดทันนิคมพัฒนาราม   ที่ตั้ง  บ้านทรัพย์ทวี     หมู่ที่  ๑๗ 

  ๒.๖  ข้อมูลด้านพาณิชย์ 
   ๑.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สาขาย่อย ที่ตั้งหมู่ท่ี ๑บ้านหนองน้ าใส   
   ๒.  โรงแรม/รีสอร์ท  จ านวน  ๔  แห่ง  ประกอบด้วย 
         -  ปาล์มลอดจ์           ที่ตั้ง บ้านใหม่สามัคคี      หมู่ที่ ๕ 
       - ถาวรฟารม์           ที่ตั้ง บ้านหนองผักบุ้ง      หมู่ที่ ๑๑ 
       - ภูกลางฟ้า             ที่ตั้ง บ้านคลองแจ้ง        หมู่ที่ ๙ 
       - บ้านไร่ชาตรีรีสอร์ท    ที่ตั้ง บ้านคลองไทร        หมู่ที่ ๖ 
       - บ้านไร่พูลทอง   ที่ตั้ง บ้านคลองไทร        หมู่ที่ ๖ 
       - ศักดารีสอร์ท   ที่ตั้ง บ้านใหม่สามัคคี      หมู่ที่ ๕ 
  ๒.๗  ข้อมูลด้านอาชีพ 
   ๑.  เกษตรกรรม  คิดเป็นร้อยละ 8๐%  ของจ านวนประชากรทั้งหมด  ประกอบด้วย         
การปลูกมันส าปะหลัง  การปลูกอ้อย  ข้าวโพด  และการเพราะปลูกข้าว 
   ๒.  ค้าขาย 
   ๓.  รับจ้างทั่วไป 
   ๔.  ท างานบริษัท, โรงงานเอกชน 
   ๕.  รับราชการ 
   ๖.  แปรรูปหินทราย  ในต าบลหนองน้ าใสถือว่าเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคอีสาน  
เป็นงานที่สร้างรายได้ ให้แก่  คนในต าบลเป็นจ านวนมาก  ซึ่งส่วนใหญ่ท าในเขตบ้านหนองเกตุ  
หมู่ที่ ๔,  บ้านคลองไทร หมู่ที่ ๖, บ้านคลองแจ้ง  หมู่ที่ ๙,  บ้านทรัพย์ทวี หมู่ที่ ๑๗,  บ้านทับ ๖ พัฒนา หมู่ที่ 
๑๘,           และบางส่วนในบ้านหนองน้ าใส  หมู่ที่ ๑ ,  บ้านใหม่สามัคคี  หมู่ที่ ๕ 
   ประเภทกิจการ/ธุรกิจ ในต าบลหนองน  าใส ประจ าปี ๒๕64 
ล าดับที่ ประเภทของกิจการ จ านวน/แห่ง หมายเหตุ 

๑ ร้านขายของช า ๒๔  
๒ ร้านขนมจีน ๑  
๓ ร้านอาหาร/ตามสั่ง ๑๖  
๔ ร้านก๊วยเตี๋ยว ๕  
๕ อุปกรณ์โทรศัพท ์ ๑  
๖ ห้องเช่า/บ้านเช่า ๑๓  
๗ ร้านเบเกอรี่ ๑  
๘ ร้านอุปกรณ์ของใช้ ๑  
๙ ร้านเฟอร์นิเจอร์ ๑  

๑๐ ร้านขายของเด็ก ๑  



 

๑๑ ตู้ ATM ๕  
๑๒ เครื่องส าอาง ๒  
๑๓ ขายเสื้อผ้า ๓  
๑๔ อุปกรณ์ติดตั้งจานดาวเทียม ๑  
๑๕ ร้านขายปลาสวยงาม ๑  
๑๖ ร้านเนื้อย่าง ๒  
๑๗ เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ๑  
๑๘ ร้านวัสดุก่อสร้าง ๓  
๑๙ ร้านค้าส่ง-ปลีก ๓  
๒๐ ตู้โทรศัพท์ TOT ๑  
๒๑ เสาส่งสัญญาณ DTAC ๑  
๒๒ ร้านขายดอกไม ้ ๑  
๒๓ ปั๊มน้ ามัน ๑๑  
๒๔ ตลาดสด ๓  
๒๕ ร้านอินเตอร์เน็ต ๒  
๒๖ การเลื่อย,การตัดหิน,ร้านแท่นหิน ๙๗  
๒๗ ร้านตัดผม ๕  
๒๘ ร้านเสริมสวย ๑๑  
๒๙ ร้านถ่ายเอกสาร ๑  
๓๐ ร้านปะยางรถยนต์/กิจการรถยนต์ ๑๗  
๓๑ ร้านซ่อมมอไซด ์ ๕  
๓๒ ร้านคาร์แคร ์ ๒  
๓๓ ร้านปุ๋ย,ก าจัดวัชพืช ๒  
๓๔ เกี่ยวกับโลหะ ๕  

 
ประเภทกิจการ/ธุรกิจ ในต าบลหนองน  าใส ประจ าปี ๒๕64  

ล าดับที่ ประเภทของกิจการ จ านวน/แห่ง หมายเหตุ 
๓๕ กิจการน้ า ๒  
๓๖ โรงสีข้าว ๖  
๓๗ กิจการหิน, ทราย ๒  
๓๘ กิจการนวดแผนไทย ๑  
๓๙ กิจการไม้แปรรูป ๑  
๔๐ สะสมอาหารสัตว์ ๑  
๔๑ สะสมของเก่า ๑  

 ที่มา :  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลหนองน้ าใส เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
  ๒.๘  ข้อมูลด้านสถานที่ท่องเที่ยว 
   ๑.  เขาสวนหินมงคลธรรมทายาทมีหินลักษณะต่างๆ จ านวนมากที่เกิดจากการกระท าของ
ธรรมชาติ เช่น  หินรูปกบ  หินรูปเต่า  หินรูปช้าง  ที่ตั้ง  บ้านคลองไทร  หมู่ที่  ๖  
   ๒.  เขาสอยดาว  ที่ตั้ง  บ้านคลองแจ้ง  หมู่ที่ ๙   
   ๓.  ผาไทรงาม  ที่ตั้ง  บ้านสง่าพัฒนา  หมู่ที่ ๗  
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  ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวลักษณะต่างๆ เป็นวิวหน้าผาสวยงามสามารถมองเห็น อาณาเขต
พ้ืนที่ติดต่อกัน ๓ จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดลพบุรี 

   ๒.๙  ประเพณีวัฒนธรรม/ขนบธรรมเนียมประเพณีพื นบ้าน 
   ๑.  งานประเพณีสงกรานต์  
   ๒.  งานประเพณีลอยกระทง 
   ๓.  พิธีไหว้ศาลตาปู่ ประมาณเดือนเมษายน (บุญกลางบ้าน) 
  ๒.๑๐  ข้อมูลด้านสังคม 
    ๑.  ผู้สูงอายุ  จ านวน   ๑,๓๐๙  คน 
   ๒.  ผู้พิการ  จ าวน     ๒๒๖   คน 
   ๓.  ผู้ป่วยเอดส์  จ านวน        ๔   คน 

  ๒.๑๑  ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
    ๑.  มีรถจัดเก็บขยะ    จ านวน  ๒  คัน 
    ๒.  เจ้าหน้าที่ประจ ารถขยะ  จ านวน  ๘  คน 
   ๓.  สถานที่จัดเก็บและก าจัดขยะ จ านวน  ๑  แห่ง ที่ตั้งหมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ าใส 

  ๒.๑๒  ข้อมูลด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ๑.  มีรถบรรทุกน้ าดับเพลิง  จ านวน  ๒  คัน 
    ๒.  เจ้าหน้าที่ประจ า   จ านวน  ๔  คน 
    ๓.  สถานที่สูบน้ า จากบ่อน้ าติดส านักงานเทศบาลต าบลหนองน้ าใส 

  ๔.  การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณะภัย  ปีที่ผ่านมา    จ านวน   ๑  ครั้ง 
๕. อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จ านวน  ๓๐ คน



 

 
 

8. บัญชีการด าเนินการโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 
1.  แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการ
พัฒนา 

วัตถุประสงค์ การด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมา
ย(คน) 

ลักษะการฝึกอบรม หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

การ
ติดตาม
การ

ประเมิน
ผล 

วิธีการ 
พัฒนา 

เทศบาล 
ด าเนินการ

เอง 

ส่ง
ฝึกอบรม

กับ
หน่วยงาน

อื่น 
1 หลักสตูรเกีย่วกับนายก

เทศบาลหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบบริหารงาน
ของนายกเทศมนตรีให้มี
ทักษะความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารงานมากขึ้น 

นายกเทศมนตรีได ้
รับการฝึกอบรม  
1 ครั้ง/ป ี

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่

ละหลักสตูร 

ภายในปีงปม. 
2564 - 
2566 

1 การ
ฝึกอบรม 

 / ส านักปลดั ทดสอบ 
แบบท่ี
ก าหนด 

2 หลักสตูรเกีย่วกับรองนายก
เทศบาลหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบบริหารงาน
ของรองนายกเทศมนตรีให้มี
ทักษะความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารงานมากขึ้น 

รอง
นายกเทศมนตรี
ได้รับการฝึกอบรม  
1 ครั้ง/ป ี

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่

ละหลักสตูร 

ภายในปีงปม. 
2564 - 
2566 

2 การ
ฝึกอบรม 

 / ส านักปลดั ทดสอบ 
แบบท่ี
ก าหนด 

3 หลักสตูรเกีย่วกับเลขานุการ
นายกเทศบาลหรือหลักสูตร
อืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบท างานของ
เลขานุการนายกเทศมนตรีให้
มีทักษะความรู้ความเข้าใจใน
การท างานมากขึ้น 

เลขานุการ
นายกเทศมนตรี
ได้รับการฝึกอบรม  
1 ครั้ง/ป ี

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่

ละหลักสตูร 

ภายในปีงปม. 
2564 - 
2566 

1 การ
ฝึกอบรม 

 / ส านักปลดั ทดสอบ 
แบบท่ี
ก าหนด 

4 หลักสตูรเกีย่วกับประธาน/
รองประธานสภาเทศบาล
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบท างานของ
ประธาน/รองประธานสภา
เทศบาลให้มีทักษะความรู้
ความเข้าใจในการท างานมาก
ขึ้น 

ประธาน/รอง
ประธานสภา
เทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  
1 ครั้ง/ป ี

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่

ละหลักสตูร 

ภายในปีงปม. 
2564 - 
2566 

1 การ
ฝึกอบรม 

 / ส านักปลดั ทดสอบ 
แบบท่ี
ก าหนด 

5 หลักสตูรเกีย่วกับสมาชิกสภา
เทศบาลหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบท างานของ
สมาชิกสภาเทศบาลให้มี
ทักษะความรู้ความเข้าใจใน
การท างาน 

สมาชิกสภา
เทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม  
1 ครั้ง/ป ี

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่

ละหลักสตูร 

ภายในปีงปม. 
2564 - 
2566 

12 การ
ฝึกอบรม 

 / ส านักปลดั 
 
 
 

ทดสอบ 
แบบท่ี
ก าหนด 
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          2.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาล,ลูกจา้งประจ าและพนักงานจ้าง 
ที ่ โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา 
วัตถุประสงค์ การด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมา
ย 

(คน) 

ลักษะการฝึกอบรม หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

การ
ติดตาม
การ

ประเมิน
ผล 

วิธีการ 
พัฒนา 

เทศบาล 
ด าเนินกา

รเอง 

ส่งฝึกอบรม
กับ

หน่วยงาน
อื่น 

1 หลักสตูรเกีย่วกับ
ปลัดเทศบาล,ผอ.กองทุก
กองหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบบริหารงาน
ของปลัดเทศบาล,ผอ.กองทุก
กองให้มีทักษะความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารงานมาก
ขึ้น 

ปลัดเทศบาล,ผอ.
กองทุกกองได้ 
รับการฝึกอบรม  
1 ครั้ง/ป ี

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายในปีงปม. 
2564 – 
2566 

65 การ
ฝึกอบรม 

 / ส านักปลดั ทดสอบ 
แบบท่ี
ก าหนด 

2. หลักสตูรเกีย่วกับพนักงาน
เทศบาลต าแหน่งต่าง ๆ ที่
สังกัดเทศบาลต าบลหนอง
น้ าใสหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบท างานของ
พนักงานเทศบาลทุกต าแหน่ง
ที่มีในเทศบาลให้มีทักษะ
ความรู้ความเข้าใจในการ
ท างานมากขึ้น 

พนักงานเทศบาล
ทุกต าแหน่งได ้
รับการฝึกอบรม  
1 ครั้ง/ป ี

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายในปีงปม. 
2564 – 
2566 

65 การ
ฝึกอบรม 

 / ส านักปลดั ทดสอบ 
แบบท่ี
ก าหนด 

3. หลักสตูรเกีย่วกับ
ลูกจ้างประจ าต าแหน่งตา่ง 
ๆ ที่สังกัดเทศบาลต าบล
หนองน้ าใสหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบท างานของ
ลูกจ้างประจ าทุกคนท่ีมีใน
เทศบาลให้มีทักษะความรู้
ความเข้าใจในการท างานมาก
ขึ้น 

ลูกจ้างประจ าทุก
ต าแหน่งได ้
รับการฝึกอบรม  
1 ครั้ง/ป ี

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายในปีงปม. 
2564 – 
2566 

65 การ
ฝึกอบรม 

 / ส านักปลดั ทดสอบ 
แบบท่ี
ก าหนด 

4. หลักสตูรเกีย่วกับพนักงาน
จ้างต าแหน่งต่าง ๆ ที่สังกัด
เทศบาลต าบลหนองน้ าใส
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบท างานของ
พนักงานจ้างทุกคนท่ีมีใน
เทศบาลให้มีทักษะความรู้
ความเข้าใจในการท างานมาก
ขึ้น 

พนักงานจ้างทุก
คนได้รบัการ
ฝึกอบรม  
1 ครั้ง/ป ี

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายในปีงปม. 
2564 – 
2566 

65 การ
ฝึกอบรม 

 / ส านักปลดั ทดสอบ 
แบบท่ี
ก าหนด 

5 การผึกอบรมและศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 

เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านต่าง 
ๆจากการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

เทศบาลพนักงาน
เทศบาล,
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง1
ครั้ง/ปี  
1 ครั้ง/ปี 

 
200,000 

บาท 

ภายในปีงปม. 
2564 – 
2566 

65 การ
ฝึกอบรม 
/ประชุม 

/  ส านักปลดั ทดสอบ 
แบบท่ี
ก าหนด 



 

 
 
 

 
2.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาล,ลูกจา้งประจ าและพนักงานจ้าง 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการ
พัฒนา 

วัตถุประสงค์ การด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมา
ย 

(คน) 

ลักษะการฝึกอบรม หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

การ
ติดตาม
การ

ประเมิน
ผล 

วิธีการ 
พัฒนา 

เทศบาล 
ด าเนินกา

รเอง 

ส่ง
ฝึกอบรม

กับ
หน่วยงาน

อื่น 
6 การส่งเสริมสนับสนุน

การศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น 
ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและ
สามารถน าความรู้ 
ความสามารถกลับมาพัฒนา
ท้องถิ่น 

สนับสนุนพนักงาน
เทศบาล,
ลูกจ้างประจ า,
พนักงานจ้างเข้า
ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีและ
สนับสนุนพนักงาน
เทศบาลศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายในปี งปม. 
2564 – 
2566 

75 การ
ฝึกอบรม 

/   ทดสอบ 
แบบท่ี
ก าหนด 

7 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 
 

เพื่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง 

คณะผู้บริหาร,
สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงาน
เทศบาล,
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  
1 ครั้ง/ปี 

20,000 
บาท 

ภายในปี งปม. 
2564 – 
2566 

75 การ
ฝึกอบรม 

/   ทดสอบ 
แบบท่ี
ก าหนด 

8 
 

หลักสตูรเกีย่วกับ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน 

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน
เทศบาล 

พนักงานเทศบาล 
ในมาตราฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายในปี งปม. 
2564 – 
2566 

1 การ
ฝึกอบรม 

 / ส านักปลดั ทดสอบ 
แบบท่ี
ก าหนด 

 
 

-17- 
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           2.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาล,ลูกจา้งประจ าและพนักงานจ้าง 
ที ่ โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา 
วัตถุประสงค์ การด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมา
ย 

(คน) 

ลักษะการฝึกอบรม หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

การ
ติดตาม
การ

ประเมิน
ผล 

วิธีการ 
พัฒนา 

เทศบาล 
ด าเนินกา

รเอง 

ส่ง
ฝึกอบรม

กับ
หน่วยงาน

อื่น 
9 หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง  

นิติกร 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน
เทศบาล 

พนักงานเทศบาล 
ในมาตราฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายในปีงปม. 
2564 – 
2566 

1 การ
ฝึกอบรม 

 / ส านักปลดั ทดสอบ 
แบบท่ี
ก าหนด 

1
0 

หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง  
นักทรัพยากรบุคคล 

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน
เทศบาล 

พนักงานเทศบาล 
ในมาตราฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายในปีงปม. 
2564 – 
2566 

1 การ
ฝึกอบรม 

 / ส านักปลดั ทดสอบ 
แบบท่ี
ก าหนด 

1
1 

หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการ 

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน
เทศบาล 

พนักงานเทศบาล 
ในมาตราฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายในปีงปม. 
2564 – 
2566 

1 การ
ฝึกอบรม 

 / ส านักปลดั ทดสอบ 
แบบท่ี
ก าหนด 

1
2 

หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
นักวิชาการเงินและบญัชี 

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน
เทศบาล 

พนักงานเทศบาล 
ในมาตราฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายในปีงปม. 
2564 – 
2566 

1 การ
ฝึกอบรม 

 / ส านักปลดั ทดสอบ 
แบบท่ี
ก าหนด 

1
3 

หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
นักวิชาการพัสด ุ

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน
เทศบาล 

พนักงานเทศบาล 
ในมาตราฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายในปีงปม. 
2564 – 
2566 

1 การ
ฝึกอบรม 

 / ส านักปลดั ทดสอบ 
แบบท่ี
ก าหนด 

1
4 

หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
นักจัดการงานท่ัวไป 

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน
เทศบาล 

พนักงานเทศบาล 
ในมาตราฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายในปีงปม. 
2564 – 
2566 

1 การ
ฝึกอบรม 

 / ส านักปลดั ทดสอบ 
แบบท่ี
ก าหนด 

1
5 

หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน

พนักงานเทศบาล 
ในมาตราฐาน

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

ภายในปีงปม. 
2564 – 

1 การ
ฝึกอบรม 

 / ส านักปลดั ทดสอบ 
แบบท่ี



 

เทศบาล ก าหนดต าแหน่ง แต่ละ
หลักสตูร 

2566 ก าหนด 

1
6 

หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
นายช่างโยธา 

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน
เทศบาล 

พนักงานเทศบาล 
ในมาตราฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายในปีงปม. 
2564 – 
2566 

1 การ
ฝึกอบรม 

 / ส านักปลดั ทดสอบ 
แบบท่ี
ก าหนด 

           2.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาล,ลูกจา้งประจ าและพนักงานจ้าง 
ที ่ โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา 
วัตถุประสงค์ การด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมา
ย 

(คน) 

ลักษะการฝึกอบรม หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

การ
ติดตาม
การ

ประเมิน
ผล 

วิธีการ 
พัฒนา 

เทศบาล 
ด าเนินกา

รเอง 

ส่ง
ฝึกอบรม

กับ
หน่วยงาน

อื่น 
17 หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 

นายช่างไฟฟ้า 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน
เทศบาล 

พนักงานเทศบาล 
ในมาตราฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายในปีงปม. 
2564 – 
2566 

1 การ
ฝึกอบรม 

 / ส านักปลดั ทดสอบ 
แบบท่ี
ก าหนด 

18 หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
นักวิชาการศึกษา 

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน
เทศบาล 

พนักงานเทศบาล 
ในมาตราฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายในปีงปม. 
2564 – 
2566 

1 การ
ฝึกอบรม 

 / ส านักปลดั ทดสอบ 
แบบท่ี
ก าหนด 

19 หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
นักพัฒนาชุมชน 

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน
เทศบาล 

พนักงานเทศบาล 
ในมาตราฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายในปีงปม. 
2564 – 
2566 

1 การ
ฝึกอบรม 

 / ส านักปลดั ทดสอบ 
แบบท่ี
ก าหนด 

20 หลักสตูรเกีย่วกับต าแหน่ง 
ครูผูดู้แลเด็กเล็ก 

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน
เทศบาล 

พนักงานเทศบาล 
ในมาตราฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายในปีงปม. 
2564 – 
2566 

1 การ
ฝึกอบรม 

 / ส านักปลดั ทดสอบ 
แบบท่ี
ก าหนด 

21 หลักสตูรเกีย่วกับ พัฒนา
ระบบ 
IT ให้มีประสิทธิภาพ 
 

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 

พนักงานเทศบาล 
ในมาตราฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสตูร 

ภายในปีงปม. 
2564 – 
2566 

58 การ
ฝึกอบรม 

 / ส านักปลดั ทดสอบ 
แบบท่ี
ก าหนด 

 



 

 
 
 
 



 

 
 



 

ค าน า 

  การบริหารงานบุคคล  เป็นภารกิจส าคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร  จึงเป็นภาระ  หน้าที่ของ
ผู้บริหาร  และผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะ  ที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือท าให้
บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายของหน่วยงาน 
  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  เป็ นการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการพัฒนาบุคลากร  ให้มีประสิทธิภาพ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู้  และ
ประสบการณ์ในการท างานเป็นข้อมูลเบื้องต้น  ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหา  เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร  พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการฝึกอบรม  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และทัศนคติของบุคลากร  เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
  เทศบาลต าบลหนองน้ าใส จึงได้จดัท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี  2564 - 2566  ขึ้น  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร  และให้พนักงานเทศบาล,  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง           ได้ทราบ  
และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายอ านวยการ 

ส านักปลัดเทศบาล 
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6.  กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล        4 
7.  หลักสูตรและวิธีการพัฒนา         5 
8.  การติดตามและประเมินผล         5 
9.  หลักสูตรการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง      7 
10. บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร      8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ภาคผนวก 

 
 

-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
-ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
-บันทึกแจ้งการประชาสัมพันธ์แผนการอบรมของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี 2561 
-บันทึกแจ้งการประชาสัมพันธ์แผนการอบรมของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี 2562 
-บันทึกแจ้งการประชาสัมพันธ์แผนการอบรมของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี 2563 
-บันทึกแจ้งการเสนอแนะเข้าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

     
 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองน้ าใส อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
ที ่       57701 /285                               วันที่   25   พฤศจิกายน     2563 
เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลหนองน้ าใส 
เรียน   นายกเทศบาลต าบลหนองน้ าใส 
  
          เรื่องเดิม  ตามที่แผนอัตราก าลัง 3 ปี(2564-2566)ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา(ก.ท.จ.นม.)ในคราวการประชุมครั้งที ่9/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563   
 
 ข้อเท็จจริง งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้การ
จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ต้องก าหนดตามกรอบ
ของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. ก าหนด  โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมี
ระยะเวลา 3  ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล  นั้น 
 
 ข้อพิจารณา  งานการเจ้าหน้าที่  มีความประสงค์จะด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  3  
ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 เป็นไปอย่างถูกต้องเห็นควรแต่งตั้งต าแหน่งดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการซึ่ง
ประกอบด้วย 

1. ปลัดเทศบาลต าบลหนองน้ าใส      ประธานกรรมการ 
 2. ผู้อ านวยการกองคลัง        กรรมการ 
 3. ผู้อ านวยการกองการศึกษา       กรรมการ 
 4. หัวหน้าฝ่ายปกครอง                       กรรมการ/เลขานุการ 

6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
ข้อพิจารณา  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามในค าสั่งที่เสนอมาพร้อมบันทึกนี้  
 

 
 
     (นางสาววรรณิษา  เสรีสิริพันธ์) 
          ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
        (นางเนตรนภา  พรมพันธ์ใจ) 
             หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 
 



 

-2- 
 
 
 
 

        (นางเนตรนภา  พรมพันธ์ใจ) 
          หวัหน้าฝ่ายปกครอง  รักษาราชการแทน 
        หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองน้ าใส 
 
 
 
        (นายคมนา  อรรถวิทยากุล) 
           รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
                                                     ปลัดเทศบาลต าบลหนองน้ าใส 
 
 
 
                                                       (นายคมนา   อรรถวิทยากุล) 

         รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                                   นายกเทศมนตรีต าบลหนองน้ าใส                    

 



 

 
 

 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลหนองน้ าใส 
ที่  510/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
................................................... 

  เพ่ือให้การด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ข้อ 299 และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลต าบลหนองน้ าใส จึงแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร  ประกอบด้วย 
  1.  นายคมนา อรรถวิทยากุล              รองปลัดเทศบาล รก.ราชการแทน 
       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
       นายกเทศมนตรีต าบลหนองน้ าใส   ประธานกรรมการ 
  2.  นางสาวจิดาภา        ปรชีดาศิริ         ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 

3.  นางศศิมาพร     กินขุนทด          ผู้อ านวยการกองการศึกษา      กรรมการ 
4.  นางเนตรนภา พรมพันธ์ใจ      หัวหน้าฝ่ายปกครอง         กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาววรรณิษา     เสรีสริิพันธ์           ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ                ผูช้่วยเลขานุการ 

ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 1.  ก าหนดความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและเป้าหมายในการพัฒนา 
 2.  ตรวจสอบและก าหนดวิธีการพัฒนาพร้อมระยะเวลาด าเนินการ 
 3.  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร 
 4.  ให้คณะกรรมการเสนอขั้นตอนการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่    25    เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.2563 
 
 

 
   (นายคมนา  อรรถวิทยากุล) 

      รองปลัดเทศบาล  รักษาราชาการแทน 
              ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
         นายกเทศมนตรีต าบลหนองน้ าใส      

 
 
 

 



 

 
                

 
 

     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ           ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองน้ าใส อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
ที ่       57701/300                    วันที่   21   เดือน ธันวาคม   พ.ศ.   2563 
เรื่อง   ขอเชิญประชุม 
เรียน   คณะกรรมการคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร   ทุกท่าน 
  
              เพ่ือให้การด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ข้อ 299 และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลต าบลหนองน้ าใส   จึงขอเชิญคณะกรรมการฯประชุม                
ในวันพฤหัสบดีที่   24   ธันวาคม   2563  เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองน้ าใส     
 
           จึงเรียนมาเพ่ือทราบและร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
 
 
 

   (นายคมนา  อรรถวิทยากุล) 
      รองปลัดเทศบาล  รักษาราชาการแทน 
              ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
         นายกเทศมนตรีต าบลหนองน้ าใส      

 
-รับทราบ 
1................................................ 
2................................................ 
3................................................ 
4................................................ 
5................................................ 
6................................................ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    
  บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ           ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองน้ าใส อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
ที ่       57701/302                วันที่    25    เดือน ธันวาคม  2563 
เรื่อง   แจ้งการเสนอแนะเพ่ือน าเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2564-2566 
เรียน   คณะกรรมการคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร   ทุกท่าน 
  
    เรื่องเดิม    ตามที่งานการเจ้าหน้าที่ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
2564-2566 ภายในองค์กรเทศบาลต าบลหนองน้ าใส นั้น 
 ข้อเท็จจริง  เพ่ือให้การด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ข้อ 299 และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและแผนพัฒนาสมบูรณ์ จึงขอให้แต่ละกองน าเสนอแนะเพ่ือน าเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาบุคลากรในวันและ
เวลาดังกล่าว 

ข้อพิจาณา    เห็นควรน าเรื่องที่จะเสนอแนะเข้าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2564-2566ให้คณะกรรมการฯ
ประชุม   ในวันพฤหัสบดีที่   24  ธันวาคม   2563  เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองน้ าใส     
          จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
 
 

                                 (นายคมนา  อรรถวิทยากุล) 
        รองปลัดเทศบาล  รักษาราชาการแทน 
                       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
                         นายกเทศมนตรีต าบลหนองน้ าใส      

-รับทราบ 
1................................................ 
2................................................ 
3................................................ 
4................................................ 
5................................................ 
6................................................ 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองน้ าใส 

วันพฤหัสบดีที่   24    เดือน ธันวาคม  2563     
ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองน้ าใส 

........................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     

......................................................................................................... ............. 

......................................................................................................................  
ระเบียบวาระท่ี  2        เรื่อง –รับรองรายงานการประชุม(ไม่มี) 
   ..................................................................................................................... 
   .....................................................................................................................  
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองน้ าใส 

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง   อื่นๆ 

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  
 
 

 
******************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองน้ าใส 
วันพฤหัสบดีที่    24   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองน้ าใส 

...................................................... 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายคมนา  อรรถวิทยากุล รองปลัดเทศบาลต าบลหนองน้ าใส  
2 นางสาวจิดาภา  ปรีชดาศิริ ผู้อ านวยการกองคลัง  
3 นางศศิมาพร  กินขุนทด ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
4 นางเนตรนภา  พรมพันธ์ใจ หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
5 นางสาววรรณิษา  เสรีสิริพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
วันพฤหัสบดีที่   24   เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2563 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองน  าใส 

ผู้มาประชุม 
1.  นายคมนา  อรรถวิทยากุล        รองปลัดเทศบาล    ประธานกรรมการ 

  2.  นางสาวจิดาภา        ปรชีดาศิริ            ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
3.  นางศศิมาพร  กินขุนทด      ผู้อ านวยการกองการศึกษา    กรรมการ 
4.  นางเนตรนภา พรมพันธ์ใจ           หัวหน้าฝา่ยปกครอง    กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาววรรณิษา     เสรีสริิพันธ์           ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ      ผูช้่วยเลขานุการ 

ผู้ที่ไม่เข้าประชุม 
   -ไม่มี- 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายคมนา  อรรถวิทยากุล  รองปลัดเทศบาลต าบลหนองน้ าใสประธานที่
ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ   ตามท่ีได้มีค าสั่งเทศบาลต าบลหนองน้ าใส  ที่   510   /2563  ลงวันที่    
 (นายสมพรฯ)  พฤศจิกายน  2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ประกอบด้วย 
.  นายคมนา  อรรถวิทยากุล          รองปลัดเทศบาล    ประธานกรรมการ 

  2.  นางสาวจิดาภา        ปรชีดาศิริ               ผู้อ านวยการกองคลัง              กรรมการ 
3.  นางศศิมาพร   กินขุนทด      ผู้อ านวยการกองการศึกษา    กรรมการ 
4.  นางเนตรนภา พรมพันธ์ใจ            หัวหน้าฝ่ายปกครอง        กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาววรรณิษา      เสรีสิริพันธ์             ผู้ชว่ยเจา้พนักงานธุรการ      ผูช้่วยเลขานุการ 

เพ่ือให้กรรมการได้ด าเนินก าหนดร่างแผนพัฒนาบุคลากรโดยสอดคล้อง  ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  ข้อ 299 และใช้แผนการพัฒนาบุคลากรเป็นกรอบในการ
พัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภายในเทศบาลต าบลหนองน้ าใส  เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ความรู้ทักษะ  ทัศนคติ  คุณธรรมจริยธรรมอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่ง
ต่างๆของพนักงานเทศบาลมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการและ
การให้บริการประชาชน โดยให้ท่านปลัดคมคาย วิชัยสุชาติ  ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอน
ต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
กรรมการ   ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองน้ าใสได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 –2566)  
(นายคมนา)           นั้น    เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าว     และเพ่ือให้การด าเนินการ 

พัฒนาบุคลากรเป็นไปตามแผนและมีการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร  จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรมี



 

ประสิทธิภาพ โดยให้นางบังอร  กระจ่างโพธิ์ เสนอรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 
ปี ให้แก่คณะกรรมการจัดท าแผนทราบเพ่ือพิจารณา 

(กรรมการ)           ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  
(นางเนตรนภา)  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล หมวด 14  

ส่วนที่ 4 ลงวันที่11  พฤศจิกายน  2545   ก าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ ได้รับการบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการหลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท และหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี  โดย
เทศบาล  ต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล(กทจ.จังหวัด)ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ  ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม  การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเองก็ได้  หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม  ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการ
พัฒนาของแต่ 
ละเทศบาลก็ให้กระท าได้  ทั้งนี้  เทศบาลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ก าหนดเป็นหลักสูตรหลักและเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่เทศบาล
พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม และพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆได้ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลลง
วันที่  11  พฤศจิกายน  2545 ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรต้องก าหนดตามกรอบ
ของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  ก าหนด 
โดยให้ก าหนดเป็นแผนพัฒนาบุคลากร มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของ
เทศบาล  นั้น  จึงขอมติที่ประชุมในการจัดท าแผน เพ่ือขอมต ิอนุมัติต่อไป 
 

กรรมการ  ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัด ได้แจ้งรายละเอียดของการจัดท าแผนพัฒนา  
(นายคมนา)  บุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ไปแล้วมีกรรมการท่าน 

ใดจะสอบถามหรือเสนออะไรเพ่ิมเติมหรือไม่   หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  
กรรมการ  เมื่อที่ประชุมเห็นชอบแผนการพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   
 (นายคมนา)   2564 - 2566  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอมอบหมายให้ หัวหน้าส านักปลัด  

ด าเนินการดังนี้ 
1.จัดพิมพ์และตรวจสอบความถูกต้องของแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566 
2. จัดท าบันทึกข้อความแจ้งให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทราบถึงแผนพัฒนาบุคลากร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
 



 

กรรมการ  - ตามท่ีคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี พ.ศ. 2564 –2566  
(นางเนตรนภา)           มีมติเห็นชอบให้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรฯ   กระผมได้จัดท าร่าง 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2564 – 2566 มาให้ทุกท่านได้พิจารณา ขอให้คณะกรรมการ
ทุกท่านได้ตรวจสอบหรือเสนอเพ่ิมเติม หากไม่มีผู้ใดเสนอ 
กระผมขอมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566   เพ่ือ
จะได้น าไปจัดท าเป็นรูปเล่ม  ต่อไป 

บุคลากรที่ประชุม เห็นชอบ 
ประธานฯ  มีกรรมการท่านใดจะสอบถามหรือเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ 
(นายคมนา)  
ที่ประชุม  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืน ๆ 

ไม่มี 
ประธานฯ   เมื่อไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดเสนอเพ่ิมเติมจึงขอปิดการประชุม 
(นายคมนา) 
ปิดประชุมเวลา   11.00 น. 
 
 
   (ลงช่ือ)    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
           (นางสาววรรณิษา  เสรีสิริพันธ์) 
      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 

(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                     (นางเนตรนภา   พรมพันพันธ์ใจ) 

              หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 
 

 
(ลงชื่อ)     ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
                                       (นายคมนา   อรรถวิทยากุล) 

      รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 

       นายกเทศมนตรีต าบลหนองน้ าใส 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
ประกาศเทศบาลต าบลหนองน  าใส 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566) 
ของเทศบาลต าบลหนองน  าใส 

……………………………………………………………………………… 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  และมาตรา  25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.    2542   ข้อ   269   แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล   จังหวัด
นครราชสีมา  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลหนองน้ าใส พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 11 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545  ประกอบกับมติคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ในการประชุมเมื่อวันที่  12   
กันยายน    2554   จึงประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร   (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) ของเทศบาลต าบลหนองน้ า
ใส 
 
   ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน ธันวาคม   พ.ศ.   2563 
 
 
                                            (นายคมนา   อรรถวิทยากุล) 

           รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
                                                                     ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 

            นายกเทศมนตรีต าบลหนองน้ าใส 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักปลัดเทศบาล 
ที ่       57701/                            วันที่        ธันวาคม     2563 
เรื่อง    ขอส่งแผนพัฒนาบุคลากร   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  

ของเทศบาลต าบลหนองน้ าใส 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เรียน ผู้อ านวยการกองทุกกอง 
 
  ตามที่  ส านักปลัดเทศบาล  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2564- 2566 เพ่ือเป็น
การส่งเสริมความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ  คุณธรรมจริยธรรมอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งต่างๆของ
พนักงานเทศบาลมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน  นั้น  
 
  ดังนั้น ส านักปลัดเทศบาลจึงขอส่งแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี พ.ศ. 2564 – 2566 ตามรายละเอียด
ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในสังกัดทราบต่อไป 
 
 
 

         (นางเนตรนภา  พรมพันธ์ใจ) 
       หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน 
             หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองน้ าใส 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

         บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ           ส ำนักปลัดเทศบำล  

ที ่      229   /2555                                วันท่ี     3      กันยำยน           2555 

เรื่อง   ขอเชญิประชุม 

เรยีน   คณะกรรมกำรคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร   ทุกท่ำน 
  

              เพื่อเป็นกำรพัฒนำบุคลำกรและเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน  จึงขอเชิญคณะ

กรรมกำรฯประชุม  ในวันที่   7  กันยำยน   2555  เวลำ 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบำลต ำบลหนองน  ำใส     
 

           จงึเรียนมำเพื่อทรำบและร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

 

 

 

                       (นำยกษิภัท    ตั งธีรภัทร) 

                                ปลัดเทศบำลต ำบลหนองน  ำใส 

                    

 



 

คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรของเทศบำลต ำบลหนองน  ำใส 

วันที่    7      กันยำยน    2555 

ณ  หอ้งประชุมส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองน  ำใส 

...................................................... 

 

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ 

1 นำยนคร  กิติพูลธนำกร นำยกเทศมนตรีต ำบลหนอง

น  ำใส 

 

2 นำยกษิภัท       ตั งธีรภทร ปลัดเทศบำลต ำบลหนองน  ำ

ใส 

 

3 จ.ส.อ.สรัณกร   แก่นละออ ผอ.กองสำธำรณสุข  

4 นำยมณฑล       ชมภูพันธุ์ ผอ.กองช่ำง  

5 นำงกุลภัส        กกสันเทียะ ผอ.กองคลัง  

6 นำงบุษบำ        โชติจันทึก ผอ.กองสวัสดิกำรฯ  

7 นำงนิภำพร      คร้ำมวงษ์ รก.ผอ.กองวิชำกำรฯ  

8 นำงอุบลรัตน์    ไชยโคตร รก.ผอ.กองกำรศกึษำ  

9 นำงบังอร        กระจ่ำงโพธิ์ หัวหนำ้ส ำนักปลัด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รำยงำนกำรประชุม 

คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรของเทศบำลต ำบลหนองน  ำใส 

วันที่    7    กันยำยน    2555 

ณ  หอ้งประชุมส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองน  ำใส 

........................................................... 
 

ผูม้ำประชุม 

1. นำยนคร  กิติพูลธนำกร นำยกเทศมนตรีฯ ประธำนกรรมกำร 

2. นำยกษิภัท  ตั งธีรภัทร ปลัดเทศบำล     กรรมกำร 

3. จ.ส.อ.สรัณกร แก่นลออ ผอ.กองสำธำรณสุข   กรรมกำร 

4. นำยมณฑล  ชมภูพันธุ์ ผอ.กองช่ำง    กรรมกำร 

5. นำงกุลภัส  กกสันเทียะ ผอ.กองคลัง    กรรมกำร 

6. นำงบุษบำ  โชติจันทึก ผอ.กองสวัสดิกำรฯ   กรรมกำร 

7. นำงนิภำพร  คร้ำมวงษ์ รก.ผอ.กองวิชำกำรฯ   กรรมกำร 

8. นำงอุบลรัตน์  ไชยโคตร รก.ผอ.กองกำรศกึษำ   กรรมกำร 

9. นำงบังอร  กระจำ่งโพธิ์ หัวหนำ้ส ำนักปลัด  เลขำนุกำร 
 

เริ่มประชุมเวลำ  09.00 น. 

ระเบียบวำระที่  1   เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

นำยกษิภัท  ตั งธีรภัทร  ไม่มี 

(ปลัดเทศบำล) 

ระเบียบวำระที่  2  เรื่อง กำรปรับปรุงแผนพัฒนำบุคลำกรของเทศบำลต ำบลหนองน  ำใส 

นำยกษิภัท  ตั งธีรภัทร  ในปีน ีเทศบำลต ำบลหนองน  ำใส จะมีกำรปรับปรุงแผนพัฒนำบุคลำกรของ  

(ปลัดเทศบำล) เทศบำลต ำบลหนองน  ำใส  หรอืไม่  

นำงบังอร กระจำ่งโพธิ ์ ไม่มีกำรปรับปรุงแผนพัฒนำบุคลำกรของเทศบำลต ำบลหนองน  ำใส  ค่ะ  

(หัวหนำ้ส ำนักปลัดฯ) 

นำยกษิภัท  ตั งธีรภัทร  -  มคีณะกรรมกำรท่ำนใดจะอภปิรำยหรือไม่  หำกไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

(ปลัดเทศบำล) 

มติท่ีประชุม           -   รับทรำบ    

ระเบียบวำระที่ 3  เรื่องอื่นๆ 

    ไม่มี 

ปิดประชุมเวลำ 11.30 น. 

 



 

      -2- 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 

     (นำงบังอร  กระจำ่งโพธิ์) 

             หัวหนำ้ส ำนักปลัดเทศบำล 

 

 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจรำยงำนกำรประชุม 

     (นำยกษิภัท   ตั งธีรภัทร) 

             ปลัดเทศบำลต ำบลหนองน  ำใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 



 

 
แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร 

เทศบาลต าบลหนองน้ าใส  อ าเภอสีคิ้ว  นครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

.............................................. 

 แบบสอบถำมชุดนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อส ำรวจควำมตอ้งกำรในกำรฝกึอบรมของบุคลำกร เทศบำลต ำบล

หนองน้ ำใส  ทั้งนีง้ำนกำรเจ้ำหน้ำที่จะได้น ำผลจำกกำรส ำรวจไปจัดท ำแผนฝกึอบรมประจ ำปีให้มปีระสิทธิภำพ

และสอดคล้องกับควำมตอ้งกำรของท่ำนและหนว่ยงำนมำกที่สุด 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อ......................................สกุล....................................ต ำแหนง่งำนที่ปฏิบัติ................................... 

2. มำตรำฐำนงำนประจ ำต ำแหนง่......................................................................................................... 

3. ควำมเช่ียวชำญงำนที่ปฏิบัติ.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ 
 

ส่วนที่ 2  ความต้องการในการฝึกอบรม 

1. หลักสูตรที่ตอ้งกำรฝึกอบรม(เลือกได้มำกว่ำ 1 หลักสูตร) 

 ทักษะกำรใชค้อมพิวเตอร์           หลักสูตรตำมมำตรำฐำนก ำหนดต ำแหนง่............................. 

         กำรให้บริกำร อื่นๆ(ระบุ)....................................................................... ....   

         หลักสูตรกำรปฏิบัติหนำ้ที่รว่มกับหนว่ยงำนภำครัฐ/หนว่ยงำนเอกชน 

 

      2.ท่ำนสะดวกที่จะเข้ำรับกำรอบรมในช่วงเดือนใด(หำกมีควำมประสงค์ระบุเดือน โปรดระบุ) 

          ......................................................................................................................................................... 

          ......................................................................................................................................................... 

       3.ข้อเสนอแนะอื่นๆส ำหรับกำรวำงแผนกำรอบรม 

          ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

         ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบพระคุณในควำมรว่มมอืมำ ณ โอกำสนี้ 



 

รูปภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2561-2563 

วันพฤหัสบดีที่  14  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

ณ. ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองน้ าใส 
 

 
 

 

 
 



 

 

รูปภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2561-2563 

วันพฤหัสบดีที่  14  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

ณ. ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองน้ าใส 

 

 
 

 



 

แผนพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลต าบลหนองน  าใส 

พ.ศ.2564 – 2566 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบาลต าบลหนองน  าใส 

อ าเภอสีคิ ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 



 

 


