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ค าน า 

ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ๓ ปี รอบปีงบประมาณ ๒๕๖4-๒๕๖6 ของเทศบาลต าบล
กงรถ นั้น เทศบาลต าบลกงรถ ได้ค านึงถึงภารกิจ อ านาหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาให้
พนักงานเทศบาลพนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ได้เรียนรู้ระเบียบแบบแผน กฎ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตร
การพัฒนาส าหรับพนักงานแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ต้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงาน        ใน
แต่ละต าแหน่งด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลต าบล
กงรถ ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลกงรถ ต่อไป 
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1.หลักการและเหตุผล 

1.1 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ืองหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่  4 เร่ือง การพัฒนา
พนักงานเทศบาล ข้อ 288-326 ก าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงาน
เทศบาลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ บทบาทและหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือ
เป็นพนักงานที่ดี โดยเทศบาลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.จ.) ก าหนด เช่น การพัฒนาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมทางไกลหรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก าหนดเป็นหลักสูตรหลักและเพ่ิมเติมหลักสูตรความจ าเป็นที่
เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้ าที่ให้
เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆได้ และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เทศบาลต้นสังกัด หรือส านักงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการ
อ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

1.2 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ืองหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่4 เร่ือง การพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ข้อ 299 ให้เทศบาล จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการในต าแหน่ง นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดท า
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. 
ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลัง
ของพนักงานเทศบาลนั้น จากหลักการเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลกงรถ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) ขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้พนักงานเทศบาลและพนักจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะละ
วิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

2.2 เพ่ือให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาวิชาชีพ 

2.3 เพ่ือให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
3.เป้าหมายการพัฒนา 

3.1 พนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานบริหารทุกคน จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย 1 
หลักสูตร 

3.2 พนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย 1 
หลักสูตร 
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3.3 ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
4. หลักสูตรการพัฒนา 
หลักสูตรการพัฒนา ประกอบด้วย  

ล าดับที่ หลักสูตรการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 
1 ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ การพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น ระเบียบ 

กฎหมาย นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล ผู้บริหาร สถานที่ โครงสร้าง
ของงานนโยบายต่างๆเป็นต้น 

2 การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับ
ผิกชอบ 

การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

3 ความรู้และทักษะเฉพาะงานในแต่ละ
ต าแหน่ง 

การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละต าแหน่ง
หนึ่งต าแหน่งใดเป็นการเฉพาะ 

4 ด้านการบริหาร การพัฒนารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการบริการ
ประชาชน เช่น ในเร่ืองการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ 
การประสานงาน เป็นต้น 

5 ด้านคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติงาน  เช่น จริยธรรม
ในการปฎิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฎิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

 
 กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม 
  1.พนักงานเทศบาล ต าแหน่งประเภทบริหารงานท้องถิ่น และอ านวยการท้องถิ่น 
   - หลักสูตรด้านการบริหาร 
   - หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   - หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
  2.พนักงานเทศบาลต าแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป 
   - หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
   - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง 
   - หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  3.สายงานพนักงานจ้าง 

- หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
   - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง 
   - หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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5.วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 วิธีการพัฒนานักงานเทศบาลต าบลกงรถ 
  วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลต าบลกงรถ ก าหนดวิธีการพัฒนา
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการด าเนินการ โดยใช้วิธีการดังนี้ 
 1.วิธีด าเนินการ 
  1.1 การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ก่อนการบรรจุ
เข้ารับราชการ เฉพาะพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
  1.2 การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยเทศบาลต าบลกงรถ หรือโดยส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนคราชสีมา  สถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานราชการอื่นตามความเหมาะสม 
  1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา อาจด าเนินการโดยเทศบาล ก.ท.จ.
นครราชสีมา สถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  1.4 การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอื่นด้วยวิธีที่เหมาะสมท าโดยหัวหน้างานหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายท าการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
  1.5 การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการโดยเทศบาลต าบลกงรถ หรือโดยส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนคราชสีมา  สถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานราชการอื่นตามความเหมาะสม 
 2.แนวทางการด าเนินการ 
  การด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลต าบลกงรถ นอกจากมี
วิธีการด าเนินการตามข้อ 1 แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ก าหนดแนวทางไว้ 3 แนวทาง ดังนี้ 
  2.1 เทศบาลต าบลกงรถด าเนินการเอง 
  2.2 สถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการ โดย
เทศบาลต าบลกงรถได้จัดส่งพนักงานเทศบาลหรือบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 
  2.3 หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ต าบลกงรถ เป็นผู้ด าเนินการ 
  3.ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
  3.1 ปีงบประมาณ 2564  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
  3.2 ปีงบประมาณ 2565  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
  3.3 ปีงบประมาณ 2566  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 
6.งบประมาณ 
 เบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  ของเทศบาล
ต าบลกงรถ อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  

 
 
 



แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 
 เทศบาลต าบลกงรถ อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนคราชสีมา 
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7.การติดตามและประเมินผล 
 1.ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตามแบบที่ก าหนด ภายใน 7 วัน 
นับแต่วันกลับจากการอบรม/สัมมนา/ฝึกปฏิบัติ เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตรี  
 3.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน ทุกระยะ 3 
เดือน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนา ตามข้อ 1 
 3.น าผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดหลักสูตรวิธีการ
พัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป 
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ตารางแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลกงรถ อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
หลักสตูรการพัฒนา 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 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต าแหน่งสายงาน          
ผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกับงานที่รับผิดชอบ 1.การฝึกอบรม 
2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3.การศึกษาดูงาน 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต าแหน่งสายงาน        
บริหาร 

 ต าแหน่งสายงาน        
ผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 
3.หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ 1.การฝึกอบรม 

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3.การศึกษาดูงาน 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต าแหน่งสายงาน        
บริหาร 

 ต าแหน่งสายงาน        
ผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 
4.หลักสูตรด้านการบริหาร 1.การฝึกอบรม 

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3.การศึกษาดูงาน 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต าแหน่งสายงาน        
บริหาร 

 

5.หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.การฝึกอบรม 
2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3.การศึกษาดูงาน 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต าแหน่งสายงาน        
บริหาร 

 ต าแหน่งสายงาน        
ผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 
 



แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 
 เทศบาลต าบลกงรถ อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนคราชสีมา 
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ตารางแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลกงรถ อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
หลักสตูรการพัฒนา 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 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต าแหน่งสายงาน          
ผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกับงานที่รับผิดชอบ 1.การฝึกอบรม 
2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3.การศึกษาดูงาน 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต าแหน่งสายงาน        
บริหาร 

 ต าแหน่งสายงาน        
ผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 
3.หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ 1.การฝึกอบรม 

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3.การศึกษาดูงาน 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต าแหน่งสายงาน        
บริหาร 

 ต าแหน่งสายงาน        
ผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 
4.หลักสูตรด้านการบริหาร 1.การฝึกอบรม 

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3.การศึกษาดูงาน 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต าแหน่งสายงาน        
บริหาร 

 

5.หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.การฝึกอบรม 
2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3.การศึกษาดูงาน 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต าแหน่งสายงาน        
บริหาร 

 ต าแหน่งสายงาน        
ผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 
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ตารางแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลกงรถ อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ 2566 
หลักสตูรการพัฒนา 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 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต าแหน่งสายงาน          
ผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกับงานที่รับผิดชอบ 1.การฝึกอบรม 
2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3.การศึกษาดูงาน 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต าแหน่งสายงาน        
บริหาร 

 ต าแหน่งสายงาน        
ผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 
3.หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ 1.การฝึกอบรม 

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3.การศึกษาดูงาน 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต าแหน่งสายงาน        
บริหาร 

 ต าแหน่งสายงาน        
ผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 
4.หลักสูตรด้านการบริหาร 1.การฝึกอบรม 

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3.การศึกษาดูงาน 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต าแหน่งสายงาน        
บริหาร 

 

5.หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.การฝึกอบรม 
2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3.การศึกษาดูงาน 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต าแหน่งสายงาน        
บริหาร 

 ต าแหน่งสายงาน        
ผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจ้าง 
 



แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 
 เทศบาลต าบลกงรถ อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนคราชสีมา 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 


