
แผนพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 
 

เทศบาลต าบลซ าสูง 

อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น 

 

 



ค าน า 
 

  การบริหารงานบุคคล  เป็นภารกิจส าคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร  จึงเป็นภาระหน้าที่
ของผู้บริหาร  และผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร  
เพ่ือท าให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายของ
หน่วยงาน 
 

  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  เป็นการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี  โดยอาศัยความรู้  และ
ประสบการณ์ในการท างานเป็นข้อมูลเบื้องต้น  ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  น ามาวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหา  เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร  พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถ
ด้วยการฝึกอบรม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากร  เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
 

  เทศบาลต าบลซ าสูง  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี  ๒๕๖3  ขึ้นเพ่ือใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร  และให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ได้ทราบ 
และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาล 
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 
 
 



สารบัญ 
 

เร่ือง          หน้า 
 

หลักการและเหตุผล        ๑ 
 

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลซ าสูง  ๑ 
 

วัตถุประสงค์         1 
 

ขอบเขตการพัฒนา        2 
 

เป้าหมาย         2 
 

งบประมาณ         ๒ 
 

ผู้รับผิดชอบ         ๒ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน        ๒ 
 

แผนผังขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลซ าสูง   ๓ 
 

ตารางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี     ๔ 
 

แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลซ าสูง  ๕ 
 

แผนงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลซ าสูง   ๖ – ๑3 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖2 
ภาคผนวก         14 
 
 
 

 

 

 



แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จงัหวัดขอนแกน่ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ  สามารถแข่งขันได้  ทั้งในระดับพ้ืนที่  และระดับสากล  
เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน  (Globalization)  โดยต้อง
อาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากร  องค์ความรู้  และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  คือ  
ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน  ลูกจ้างและพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมี คุณภาพ  
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์  โดยต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน  ทั้งด้านการบริหาร  วิชาการ  คุณธรรมและจริยธรรม  เทศบาลต าบลซ าสูงจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  และมีระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้
ทันสมัย  และมีมาตรฐานของการให้บริการประชาชนทุก ๆ ด้าน 
 

๒.  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลซ าสูง 
 ๒.๑  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลซ าสูง 
  “บริหารงานโดยใช้ระบบคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่เป็นคนเก่ง
และคนดี” 
 ๒.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลซ าสูง 
  ๑)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม  การ
ท างานเป็นทีม  และมีการบูรณาการร่วมกัน 
  ๒)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  มีการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและ
ความจ าเป็นของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  ๓)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่
สวัสดิการภาคบังคับกฎหมาย 
  4)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล
และความคุ้มค่า 
  5)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5   มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
  6)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  สนับสนุนให้ข้าราชการมีความรู้อย่างต่อเนื่อง  มีการแบ่งปัน  
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  7)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ     
 



๒ 
๓.  วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลซ าสูง  ประจ าปี  ๒๕๖3  
๔.  ขอบเขตการพัฒนา 
 ครอบคลุมการพัฒนา  ๕  ด้าน  คือ  ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  การพัฒนาเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่   การพัฒนาความรู้  การพัฒนาทักษะและสมรรถนะการท างาน  และการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

๕.  เป้าหมาย 
 ๕.๑  เชิงปริมาณ  บุคลากรของเทศบาลต าบลซ าสูง  ได้แก่  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างทุกคน 
 ๕.๒  เชิงคุณภาพ  เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ   และมีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นเครื่องมือก ากับพฤติกรรมการท างาน 

 

๖.  งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณตามเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖3  
๗.  ผู้รับผิดชอบ 
 งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล 
 

๘.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ๘.๑  ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
 ๘.๒  วิเคราะห์ข้อมูล  และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 ๘.๓  เสนอแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ต าบลซ าสูง 
 ๘.๔  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล
ซ าสูง 
 ๘.๕  เสนอผลการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร  ให้นายกเทศมนตรีต าบลซ าสูงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้ 
 ๘.๖  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 ๘.๗  เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  และผลการประเมินและติดตามผล
เสนอต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลซ าสูง 
 
 
 
 
 



๓ 
 

๙  แผนผังขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลซ าสูง 
 

 
(๑) 

 

 

(๒) 

 

 

 

(๓) 

 

 

 

 

(๔) 

 

 

(๕) 

 

(๖)                                        (๗) 

 

 

น ากลับไปทบทวนใหม ่ไม่อนุมัต ิ

ประกาศใช้ อนุมัต ิขออนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร 

งานไม่ส าเร็จตามก าหนด 

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

บุคลากรไมส่ามารถปฏิบตัิงานไดต้าม
มาตรฐาน 

และส าเรจ็ตามที่ก าหนด วิเคราะหป์ัญหาทีไ่ด้จากการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  
ตลอดจนปญัหาที่เกดิขึ้นของหน่วยงาน 

ส ารวจความต้องการเพิม่เตมิจาก
บุคลากรในหน่วยงาน 

พิจารณาเป็นรายบุคคล  หรือระดบั
หน่วยงานภายในเทศบาลต าบลซ าสูง พิจารณาความต้องการฝึกอบรม 

ขออนุมัติผู้บรหิาร  เพื่อพิจารณา 

ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีการฝกึอบรม
ตามล าดับความจ าเป็น  ก่อน – หลัง 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม จัดท าโครงการฝึกอบรม 

ด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 

ก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

ก าหนดเนื้อหาของการฝึกอบรม 

ก าหนดวิธีการฝึกอบรม 



๔ 
 
๑๐  ตารางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

รายการ เดือน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. วิเคราะห์ปัญหาที่
ได้จากการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

            

๒.  พิจารณาว่า  
บุคลากรของ
หน่วยงานที่สมควร
จัดให้มีการฝึกอบรม 

            

๓.  ประเมินความ
จ าเป็นที่ต้องมีการ
ฝึกอบรมจัดล าดับ
ความจ าเป็นก่อน – 
หลัง 

            

๔.  ด าเนินการเสนอ
ผู้บริหาร เพื่อ
พิจารณาสั่งการ 

            

๕.  จัดส่งบุคลากรไป
ฝึกอบรมหรือจัดท า
โครงการฝึกอบรมที่
ได้รับความเห็นชอบ 

            

๖.  ด าเนินการ
ฝึกอบรมตาม
โครงการที่วางแผนไว้ 

            

๗.  รายงานผลการ
ด าเนินการฝึกอบรม
ตามโครงการ 

            

๘.  แก้ไขปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ 

            

๙.  ประเมินผล ด าเนินการก่อนและหลังการฝึกอบรม 
 
 
 



๕ 
 

๑๑.  แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง   
      ของเทศบาลต าบลซ าสูง 
 11.๑  การพัฒนาสมรรถนะ 
  (๑)  การฝึกอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ  ที่จัดขึ้นเอง  หรือหน่วยงานอ่ืนจัดอบรม
สัมมนาอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  ตามแต่โอกาส 
  (๒)  การศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาด้านวิสัยทัศน์  อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  ตามแต่โอกาส 
  (3)  จัดให้พนักงานและลูกจ้างได้เข้ารับการศึกษาอบรมเข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษา  
อย่างน้อยปีละ  ๑ ครั้ง  ตามแต่โอกาส 
  (4)  เปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้างที่มีความสนใจได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้และส่งเสริม
ให้มีการศึกษาต่อเพ่ือให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น   และจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานในทุก ๆ  ด้าน   
 11.2  การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่  หรือเปลี่ยนสายงาน 
  (๑)  การฝึกทดลองการปฏิบัติงาน  ให้ทดลองปฏิบัติงานส าหรับบุคคลที่บรรจุใหม่ภายใต้การ
สอนงานโดยบุคลากรที่มีความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ 
  (๒)  การปฐมนิเทศ  แนะน าชี้แจงก่อนบรรจุงานใหม่หรือแนะน าที่จะเปลี่ยนสายงานใหม่ 
  (๓)  การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้มีการเปลี่ยนงานปีละ 1 ครั้ง  เพ่ือให้มีความรู้
เบื้องต้นในงานหลาย ๆ ด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

๑๒.  แผนงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลซ าสูง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
 ๑.)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม  การท างานเป็นทีม และมีการบูรณาการร่วมกัน 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด รวม 

๑)  โครงการส านักงานสี
เขียว (Green office) 

๑)  เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์บริเวณอาคารส านักงาน 
๒)  เพ่ือด าเนินกิจกรรม 5 ส. 

๑)  เจ้าหน้าที่เทศบาล
ทุกคน 
๒)  อาคารส านักงาน
และอาคารของเทศบาล 

มีนาคม   
๒๕๖3 

- ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
- ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
- ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน 

๕0,๐๐๐ จ านวน
เจ้าหน้าที่ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

งานธุรการ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2)  กิจกรรมประชุม
ประจ าเดือนของ
เจ้าหน้าที่และคณะ
ผู้บริหารเทศบาล 

เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่าง
สม่ าเสมอ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคน 
และคณะผู้บริหาร
เทศบาลทุกคน 

ตุลาคม 
๒๕๖2 ถึง 
กันยายน   
2563 

- 
 
 
 

- 
 

จ านวนครั้งใน
การประชุม 

งานบริหารทั่วไป 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3) การติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 
 

เพ่ือติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคน สิงหาคม 
2563 

- - ร้อยละของ
กิจกรรมที่
ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 
 



 
๗ 
 

๑๒.  แผนงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลซ าสูง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
 ๑.)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม  การท างานเป็นทีม และมีการบูรณาการร่วมกัน 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด รวม 

4) โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ 
 

เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนเชิง
รุกอย่างทั่วถึง 

หมู่บ้านภายในเขต
เทศบาล 

กุมภาพันธ์ 
ถึง 

สิงหาคม 
2563 

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
หน่วยงานภายนอกที่มาร่วม
ให้บริการ 
- ค่าจ้างเหมาจัดหาอาหาร  
น้ าดื่ม 
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑0๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

งานสวัสดิการสังคม 
ส านักปลัดเทศบาล 

 



8 
 

๑๒.  แผนงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลซ าสูง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
 2.)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  มีการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด รวม 

1) การปรับปรุง
โครงสร้างและ
อัตราก าลังให้เหมาะสม
กับภารกิจ 

เพ่ือปรับปรุงอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภารกิจ 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ของเทศบาล 

ธันวาคม 
๒๕๖3 

- - 
 

จ านวนครั้งใน
การปรับปรุง
แผน
อัตราก าลัง 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล 

2) การจัดท าแผนผัง
เส้นทางความก้าวหน้า
ให้กับข้าราชการ 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้รับ
ทราบความก้าวหน้าในสาย
งานอาชีพของตนเอง 

แผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าของ
พนักงานเทศบาล 

เมษายน 
๒๕๖3 

- - ระดับ
ความส าเร็จใน
การจัดท า
แผนผัง
เส้นทาง
ความก้าวหน้า 
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 



9 
 

๑๒.  แผนงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลซ าสูง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
 3.)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียด รวม 

1) โครงการรู้เก็บรู้ออม เพ่ือเก็บเงินออมของพนักงาน 
และลูกจ้างของเทศบาล 

พนักงานลูกจ้างของ
เทศบาล 

ตุลาคม 
 ๒๕62 

ถึง   
กันยายน 
๒๕๖3 

- - 
 
 
 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

งานสถิติการคลัง 
กองคลัง 

2) โครงการส่งเสริม
การท าเกษตรตาม
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนทั่วไปด าเนินชีวิต
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและ
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาล 
 
 
 
 
 

ธันวาคม 
2562  

ถึง 
กุมภาพันธ์ 

2563 

- ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
- ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าจัดหาอาหารน้ าดื่ม 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับโครงการ 

30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

งานสวัสดิการสังคม 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



เลขที่  68/๒๕๖2 

 

ประกาศเทศบาลต าบลซ าสูง 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3 

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

  ด้วยเทศบาลต าบลซ าสูง  ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลตามกรอบ
แนวคิดในแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดท า
แผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลซ าสูง  ในการประชุมครั้งที่  1/๒๕๖2  เมื่อวันที่  ๒0  พฤศจิกายน  ๒๕๖2   
 

  อาศั ยอ าน าจตามประกาศคณะกรรมการพนั กง าน เทศบาลจั งหวั ดขอนแก่ น              
(ก.ท.จ.ขอนแก่น) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๓๐๘   
เทศบาลต าบลซ าสูง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖3 รายละเอียด      
แนบท้ายประกาศนี ้
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  3  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
 

สวาท  จันทหาร 
(นายสวาท  จันทหาร) 

นายกเทศมนตรีต าบลซ าสูง 
 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


