
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลกร ๓ ป (พ.ศ. 2561 – 2563 ) 
วันท่ี  22  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2560 

เวลา  13.30  น. 
ณ  หองประชุมราชพฤกษ  เทศบาลตําบลโพนทอง 

อําเภอเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ 
................................................................... 

 

ผูเขาประชุม 
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายมงคล  สําราญเนตร นายกเทศมนตรี มงคล  สําราญเนตร ประธาน 
๒. นายเมธี  สาธิตธรรมชาต ิ ปลัดเทศบาล เมธี  สาธิตธรรมชาต ิ กรรมการ 
๓. นายปริญญา  ผกานนท ผูอํานวยการกองชาง ปริญญา  ผกานนท กรรมการ 
๔. นางสาวจุฬาลักษณ  โทบุราณ ผูอํานวยการกองคลัง จุฬาลักษณ  โทบุราณ กรรมการ 
๕. นายสุวิทย ภูลายยาว ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ สุวิทย  ภูลายยาว กรรมการ 
๖. นางอรนุช  วงษาเวียง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล อรนุช  วงษาเวียง กรรมการ 
7 นางนุชนารถ  อนันตะบุตร ผูอํานวยการกองการศึกษา นุชนารถ  อนันตะบุตร กรรมการ 
8. นางสุรภา  ศรีบาลแจม หัวหนาฝายอํานวยการ สุรภา  ศรีบาลแจม กรรมการ 
9. นางนิภาพร  จันทสมบัติ นักทรัพยากรบุคคล นิภาพร  จันทสมบัติ กรรมการ/เลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  15.30  น. 

  

 ระเบียบวาระท่ี  ๑   ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายมงคล  สําราญเนตร                 ตามท่ีแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2558-2560) ท่ีใชในปจจุบันจะ

สิ้นสุดลงในวันท่ี  ๓๐  กันยายน  2560  และคําสั่งเทศบาลตําบลโพนทอง 
ท่ี 605/2560 เรื่อง  การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
ป (พ.ศ. 2561-2563)  เพ่ือเปนการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร  3  ปใหสอดคลองกับรองรับปริมาณงาน  และภารกิจของ
เทศบาล    และเพ่ือเปนการพัฒนาความรูของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ  
เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลง
วันท่ี  18  พฤศจิกายน  2545  ไดกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม  และ
จริยธรรม  อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพใน
การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา    จึงตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
พ.ศ.  2561 – 2563   
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เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลโพนทอง  และ
เปนเครื่องมือในการบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงค  จึงไดจัดใหมีการ
ประชุมในวันนี้ข้ึน  สําหรับรายละเอียด นั้นมีประเด็นใดบาง  ขอใหฝายเลขา
ชี้แจงรายละเอียดในท่ีประชุมตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

- รับรอง  - 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

- พิจารณาเห็นชอบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ป (พ.ศ. 2561    – 
2563) 
- ขอเชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

นางนิภาพร  จันทสมบัติ       กราบเรียนทานประธาน ทานผูอํานวยการกองและผูเขารวมประชุม
ทุกทาน  สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  3  ป  พ.ศ. (2561 – 
2563)  นั้นขอนําเรียนเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหเปนไป
อยางถูกตองจึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตอ
จากแผนอัตรากําลังสามปของเทศบาลตําบลโพนทอง ซ่ึงประกอบดวย 
๑.นายกเทศมนตรตีําบลโพนทอง เปนประธานกรรมการ 
๒.ปลัดทศบาลตําบลโพนทอง  เปนกรรมการ 
๓. ผูอํานวยการทุกกองฝาย  เปนกรรมการ 
๔. หัวหนาฝายอํานวยการ เปนกรรมการ 
๕. นักทรพัยากรบุคคล เปนกรรมการ/เลขานุการ 
ซ่ึงคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร   มีหนาท่ี  

๑. กําหนดแนวทาง  วิธีการบริหารงานบุคคล 
๒. กําหนดนโยบายในการทํางานของแตละสวนในองคกร 
๓. สงเสริมการเรียนรูภายในองคกร 
๔. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกร 
๕.รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะบริหารรับทราบ 
นอกจากนี้แลว  บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลโพนทองทุกคนไดรับการ
พัฒนา  การเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  คุณธรรมในการปฏบิัติงานของทุกคนและ
การพัฒนาในตําแหนงสายงานของแตละสายงานคะ 

นายปริญญา  ผกานนท         ครับ  กระผมอยากใหเพ่ิมเติมเก่ียวกับความกาวหนาของสายงานของ
ระบบแทงเพราะเปนเรื่องใหมและพนักงานเราบางรายยังไมเขาใจเทาไหร
เก่ียวกับสายงานและความกาวหนาของสายงานโดยใหมีแผนการอบรมตาม
ตําแหนงงานของทุกกองฝายบรรจุไวในแผนนี้ดวยครับ 

นางสาวจุฬาลักษณ  โทบุราณ          ดิฉันเห็นดวยกับทาน ผอ.กองชาง  อยากใหมีการอบรมในทุกตําแหนง
ในแตละกองโดยเฉลี่ย  ปการอบรมภายในระยะเวลา  3  ป  ใหครอบคลุมทุก 
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ตําแหนง  เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูใหแกพนักงาน  และในสวนของแตละ
กองฝายจะมีผอ.กองและหัวหนาฝาย  ซ่ึงผอ.บางทานก็ไดเขารับการอบรมใน
หลักสูตรสายบริหารบางแลว  อยากใหทางผอ.กองดูดวยคะวาหลักสูตรท่ีจะ
ใหหัวหนาฝายไปนั้นตองไมซํ้ากับหลักสูตรท่ี ผอ.กองแตละกองไดเขารับการ
อบรมมา  เนื่องจากจะเสียงบประมาณโดยเปลาประโยชนแลว  ยังทําให
เสียเวลาในการเดินทางไปอบรม  อยากฝากทาน ผอ.กองดวยคะ  เม่ือหัวหนา
ฝายจะเขารับการฝกอบรมควรจะดูหลักสูตรดวยวาระเบียบ  กฎหมายท่ี
เก่ียวของนั้น  เปนเรื่องใหมหรือไม  อยางไร  เพราะจะไดนํามาพัฒนาใน
องคกรของเราดวยคะ 

นายเมธี  สาธิตธรรมชาติ  ในสวนของแผนการจัดสั่งการฝกอบรมในตําแหนงตามสายงานนั้นฝากใหทาง
เลขาไดบรรจุแผนการอบรมโดยเฉลี่ยแตละปในทุกตําแหนงใหบรรจุลงใน
แผนพัฒนาบุคลากร  3  ป  พ.ศ. (2561 – 2563 )  โดยใหครบทุก
ตําแหนงตอไปนะครับ 

นางอรนุช  วงษาเวียง คะสําหรับแผนการจัดอบรมตามสายงานในทุกตําแหนงของแตละกองฝายนั้น  
ดิฉันจะไดนําบรรจุเขาแผนพัฒนาบุคลากรใหครบทุกตําแหนง  เพ่ือเปนการ
เพ่ิมพูนความรูและสรางความกาวหนาใหแกพนักงานและพนักงานจางของ
เทศบาลทุกทานตอไปคะ 

นายมงคล  สําราญเนตร มีทานใด  สงสัยหรืออยากจะเพ่ิมเติมเก่ียวกับแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ิมหรือไม
ครับ  ถาไมมีกระผมขอปดการประชุมครับ 

 
ปดประชุมเวลา  16.๐๐  น. 

                                                            (ลงชื่อ)  นิภาพร  จันทสมบัติ    ผูจดรายงานการประชุม                                                
     (นางนิภาพร   จันทสมบัติ ) 

                                                                     กรรมการ/เลขานุการ 
 

        (ลงชื่อ) เมธี สาธิตธรรมชาติ  ผูตรวจรายงานการประชมุ 
        (นายเมธี  สาธิตธรรมชาติ) 

    กรรมการ 
  
  
                                                            (ลงชื่อ)  มงคล สําราญเนตร  ผูรับรองรายงานการประชุม     

     (นายมงคล  สําราญเนตร) 
                                   ประธานกรรมการ 

 
 


