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  องคการบริหารสวนตําบลยางหัก 

อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี 
 



คํานํา 

การบริหารงานบุคคล เปนภารกิจสําคัญในการบริหารงานและพัฒนาองคกร จึงเปนภารกิจและ

หนาท่ีของผูบริหาร รวมถึงผูรับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะ ท่ีตองมุงปฏิบัติในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนา

บุคลากร เพ่ือทําใหบุคลากรในหนวยงานเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลสําเร็จตอเปาหมาย    

ของหนวยงาน 

      การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เปนการวางแผนและกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคของ

กระบวนการพัฒนา ใหมีประสิทธิภาพ ทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู และประสบการณ

ในการทํางานเปนขอมูลเบื้องตน ตลอดจนปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในองคกร นํามาวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา      

เพ่ือนํามาประกอบพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร พรอมท้ังเสริมสรางความสามารถดวยการฝกอบรม ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากร เพ่ือใหปฏิบัติงานไดยิ่งข้ึน 

     องคการบริหารสวนตําบลยางหักจึงไดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป ๒๕๖๔ -๒๕๖๖ ข้ึน      

เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติดานการพัฒนาบุคลากร และใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง        

ไดทราบและถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 

 

 

 

                              สํานักปลัด 

                       องคการบริหารสวนตําบลยางหัก 

                  สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
           หนา 

สวนท่ี ๑ หลักการและเหตุผล         ๑ 

สวนท่ี ๒ วัตถุประสงคและเปาหมาย        ๕ 

สวนท่ี ๓ ยุทธศาสตรการจัดการความรูบุคลากรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ      ๖ 

สวนท่ี ๔ ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร       ๘ 

สวนท่ี ๕ หลักสูตรการพัฒนา         ๑๑ 

สวนท่ี ๖ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนาแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ๑๒ 

สวนท่ี ๗ การติดตามและประเมินผล        ๑๗ 
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สวนที่ ๑ 

หลักการและเหตุผล 

 

๑. หลักการและเหตุผลของการจัดแผนพัฒนางานสวนตําบล 

๑.๑ ภาวการณเปล่ียนแปลง 

 ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ และเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหารจัดการ   

ยุคใหม ผูนําหรือผูบริหารองคการตางๆ ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตางๆ 

โดยเฉพาะการเรงรัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางานเพ่ือแสวงหา

รูปแบบใหมๆและนําระบบมาตรฐานในระดับตางๆมาพัฒนาองคการ ซ่ึงนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบบริหาร

ความรูภายในองคการ เพ่ือใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรูท่ีมีอยูภายในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ

และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม 

๑.๒ พระราชกฤษฎีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๕๖ 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจกาจบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา 

๑๑ ระบุ ดังนี้ 

 “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง

สมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆเพ่ือนํามาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติราชการไดอยางถูก รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู 

ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและ

มีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการ

ใหเกิดผลสัมฤทธิ์” 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอ    

แกการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศ        

ท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซ่ึงในการบริการราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

เดิมเสียใหม จากการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว ตั้งแตอดีตจนตอเนื่อง      

ถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหมๆตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา    

ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีพัฒนาความรู เพ่ีอใหมีลักษณะเปนองคการ

แหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบตัิดังนี้ 

๑. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 

๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆเพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได 

อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 

๑ 



๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ขาราชการ เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลามีความสามารถ     

ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ซ่ึงกันและกัน       

เพ่ือการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ การพัฒนาพนักงานสวนตําบล             

ได กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนาพนักงานสวนตําบล กอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี            

โดยผูบังคับบัญชาตองพัฒนา ๕ ดาน 

๑. ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 

๒. ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 

๓. ดานการบริหาร 

๔. ดานคุณสมบัติสวนตัว 

๕. ดานศีลธรรมคุณธรรม 

 

 ๑.๓ การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคล (วิเคราะหของแตละท่ีจริงๆ) 

จุดแข็ง 

๑.มีเจาหนาท่ีและผูรับผิดชอบในแตละตําแหนง 

ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทันตอ

เหตุการณ 

๒.มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 

๓.สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ ITให

ทันสมัยอยูเสมอ 

๔.มีจํานวนเจาหนาท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

๕.ผูบริหารใหการสนับสนุนการพัฒนาท้ังดาน

วิชาการและดานพัฒนาบุคลากร 

จุดออน 

๑.การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวาง

ภาคสวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุน

ซ่ึงกันและกัน 

๒.เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานยังขาดความรูท่ีเปน

ระบบและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

๓.เจาหนาท่ีมีความตระหนักในหนาท่ีและความ

รับผิดชอบตองานท่ีปฏิบัติคอนขางนอย 

๔.ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนา

แนวคิดรวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหเกิด

สิ่งจูงใจและขวัญกําลังใจ ท่ีจะทําใหขาราชการ

และเจาหนาท่ีทุมเทกําลังกายและความคิดในการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

        ๒ 



โอกาส 

๑.นโยบายรัฐบาลเอ้ือตอการพัฒนาและแขงขัน 

๒.กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินสนับสนุนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลดาน

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

๔.ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานองคการ

ปกครองสวนทองถ่ิน 

ภัยคุกคาม 

๑.ระเบียบกฎหมายไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

๒.กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอ

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

๑.๔  ประเด็นท่ีตองพัฒนา 

 ๑.ควรใหมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานพรอมเนนกระบวนการสารสนเทศมาใชงาน 

 ๒.ควรมีการพัฒนาองคความรูเพ่ือสรางขาราชการใหเปนมืออาชีพ 

 ๓.บริหารจัดการฐานขอมูลใหเชื่อมโยงทุกสวนราชการ 

 ๔.พัฒนาระบบบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 

 ๕.พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ 

 ๖.วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม 

 ๗.พัฒนาการกระจายอํานาจ 

 ๘.พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 

๑.๕  วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
 วิสัยทัศนการพัฒนา 

(๑) วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดราชบุรี 
“ผูนําเกษตรปลอดภัย มุงใหเปนเมืองนาอยูและใชทุนทางปญญาสรางรายได” 
(๒) วิสัยทัศนการพัฒนาอําเภอปากทอ 
“เกษตรล้ําหนา พัฒนาสูสากล ประชามีสุข” 
(๓) วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลยางหัก 
“ชุมชนเกษตรพอเพียง เคียงคูความทันสมัย ใสใจธรรมาภิบาล  มุงม่ันบริการประชาชน” 

1) ภารกิจหลักหรือพันธกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก 
ภารกิจหลักท่ี ๑ พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน จัดใหมีการบาํรุงรกัษาทางบกไฟฟาประปาและทาง 

ระบายน้ําและการปรบัปรุงบํารุงรักษาในเขตทองถ่ินการผังเมืองของทองถ่ินและผังเมืองรวมจังหวัด 
 
 
 

          ๓ 



ภารกิจหลักท่ี ๒ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ จัดหาแหลงน้ําใหเกษตรกร กระจายการใชประโยชน
อยางท่ัวถึง เสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจสงเสริมกิจการพาณิชยและการลงทุนเสริมสรางเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริสงเสริมอาชีพ พัฒนาอาชีพพัฒนาสินคาชุมชนสนับสนุนการทองเท่ียวสรางตลาด 

สินคาชุมชน รานคาชุมชนสรางความเขมแข็งดานการเกษตรกรรมสงเสริมการใชปุยอินทรีย และ
ลดตนทุนการผลิตสินคาเกษตร  

ภารกิจหลักท่ี ๓ สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข ปองกันและ
แกไขการแพรระบาด ปญหายาเสพติดการสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราผูดอยโอกาส
และผูติดเชื้อ HIV สนับสนนุสงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ    
  ภารกิจหลักท่ี ๔ เสริมสรางการศึกษาอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน สงเสริมใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาเรียนรูไดอยางท่ัวถึงและตอเนื่อง  และสืบสานวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ใหดํารงอยูและจัดใหมีกิจกรรมดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสําคัญของชาติ 
  ภารกิจหลักท่ี ๕ จัดบริการสาธารณสุขพ้ืนฐาน ดําเนินการใหประชาชนไดรับการดูแลรักษาและ
ปองกันโรคภัยตางๆใหครอบคลุมท่ัวถึงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีสุขภาพอนามัยท่ีดีข้ึนอยางตอเนื่อง 
  ภารกิจหลักท่ี ๖ อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางย่ังยืน 
กําจัด ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียรณรงคประชาสัมพันธใหทองถ่ินรักษาสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน 
  ภารกิจหลักท่ี ๗ บริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี สงเสริมศักยภาพของทองถ่ิน  
ในทุกๆ ดาน ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคคลใหมี
ความเหมาะสมสอดคลองและสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ๔ 



         สวนที่ ๒ 

วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

๒.๑ วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

 ๑. เพ่ือนําความรูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบริหารสวนตําบลยางหัก 

 ๒. เพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และพัฒนาตนเอง ใหเกิด

ข้ึนกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก 

 ๓. เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากท่ีสุด 

 ๔.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ินใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดั้งนี้ 

  ๑.ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 

  ๒.ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 

  ๓.ดานการบริหาร 

  ๔.ดานคุณสมบัติสวนตัว 

  ๕.ดานศีลธรรม และคุณธรรมจริยธรรม 

๒.๒ เปาหมายของการพัฒนา 

  ๑. พัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะ

ในสายงานของตนเองและสายงานท่ีเก่ียวของเพ่ือปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากท่ีสุด  

  ๒. พัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางในการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอ

ในระดับท่ีสูงข้ึน และศึกษาตอในหลักสูตรเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

 

 

             ๕ 



สวนที่ ๓ 

ยุทธศาสตรการจัดการความรูบุคลากรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑: ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพระบบพัฒนาบุคลากร (คุณภาพผลงาน คุณภาพชีวิตบุคลากร) 

 

เปาประสงค 

เชิงยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด แนวทางพัฒนา โครงการ 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการ

เรียนรูและการพัฒนา

อยางตอเน่ือง รวมท้ัง

สงเสริมใหมีการแบงปน

แลกเปลีย่นขอมูล 

ขาวสาร ความรู 

(Development and 

Knowledge 

Management) เพ่ือ

พัฒนาบุคลากรใหมี

สมรรถนะท่ีจําเปน

สําหรับการบรรลภุารกิจ

และเปาหมายของ

องคกร 

- รอยละเฉลี่ยของบุคลากร

ของอบต.ยางหักท่ีผานการ

ประเมินสมรรถนะในระดับ

ท่ีองคกรคาดหวัง 

 

 

๑.สงเสรมิการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูดวย

กระบวนการมีสวนรวม

ภายในองคกร เพ่ือไปสู

องคกรแหงการเรยีนรู 

 

๑. โครงการพัฒนาอบต.ยางหักเปน

องคกรแหงการเรียนรู 

๒. โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู 

เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการความรู

ภายในองคกร (KM) เชิงปฏิบัติ อยาง

มีระบบ  

๓. โครงการสงเสริมวัฒนธรรม     เชิงรุก

ในการแลกเปลี่ยนแบงปนความรู

ระหวางบุคลากร(แลกเปลี่ยนเรียนรู 

พ่ีสอนนอง) 

๔. โครงการวิทยากรตัวคูณ (อบรมและ

นําความรู ไปถายทอดใหแก เ พ่ือน

รวมงาน) 

 

   สํานักปลดั 

สํานักปลดั 

 

 

สํานักปลดั 

 

สํานักปลดั 

 

๖ 



ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒: ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (ความรู ทักษะ ทัศนคติ) 

เปาประสงค 

เชิงยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด แนวทางพัฒนา โครงการ 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 

เพื่อพัฒนาขีด

สมรรถนะของ

บุคลากรทุกระดับใหมี

ความสามารถในการ

ดําเนินงานเพื่อรองรับ

การพัฒนาองคกรที่

ครอบคลุมทุกดาน 

 

 

 

 

- จํานวนวันที่บุคลากร

ไดรับการพัฒนาเฉลี่ยตอ

คนตอป 

- ความพึงพอใจของ

บุคลากรตอการพัฒนา

บุคลากรตามสมรรถนะ 

 

 

 

 

๒.๑ สงเสริมบุคลากร

ใหมีความรู ทักษะเพื่อ

นําไปสูความเปนมือ

อาชีพ 

๒.๒ สรางเสริมทัศนะ

คติในการทํางานเชงิ

บวกใหเพิ่มมากข้ึน 

 

๑ )  โครงการอบรมเพื่ อ เส ริมสรา ง

สมรรถนะของบุคลากรสูความเปนมือ

อาชีพในการทํางาน 

๒)  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรตามสายงาน 

๑) โครงการฝกอบรมผูบริหาร อบต. 

สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและ

พนักงานของอบต.ยางหัก 

๒) โครงการธรรมะกับชีวิต 

๓) โครงการเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

 

   สํานักปลัด 

 

สํานักปลัด 

 

สํานักปลัด 

 

สํานักปลัด 

สํานักปลัด 

 

 

    ๗ 



สวนที่ ๔ 

ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

 

รายละเอียด ผูมีหนาท่ีเกี่ยวของ 

๑.สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร -ผูบริหาร 

-หัวหนาสวนราชการ 

-บุคลากร 

๒.วิเคราะหปญหาและขอมูลการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร -ผูบริหาร 

-คณะกรรมการ 

-บุคลากร 

-หัวหนาสวนราชการ 

๓.พิจารณาวาบุคลากรของหนวยงาน หรือสวนราชการภายในจุด

ใดท่ีตองการฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางาน 

-ผูบริหาร 

-หัวหนาสวนราชการ 

-บุคลากร 

๔.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป ตอคณะกรรมการ/คณะ

บุคคลท่ีไดรับมอบหมาย 

-ผูบริหาร 

-หัวหนาสวนราชการ 

-บุคลากร 

๕.จัดสงบุคคลไปอบรม และจัดทําเอกสารการฝกอบรมท่ีไดรับ

ความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา 

-บุคลากร 

๖.จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

ประจาํป 

หัวหนาสวนราชการ 

-บุคลากร 

๗.แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคล

ท่ีไดรับมอบหมาย 

-บุคลากร 

๘.ประเมินผล -หัวหนาสวนราชการ 

-บุคลากร 

 

 

 

 

๘ 



 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก 

วิเคราะหปญหาใหไดจากการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนปญหาท่ีเกิดข้ึนของ

หนวยงาน 

บุคลากรไมสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานและสําเร็จตามท่ีกําหนด 

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานไมสําเร็จตามกําหนด 

พิจารณาความตองการฝกอบรม 

ขออนุมัติผูบรหิาร เพ่ือพิจารณา 

 

ประเมินความจําเปนท่ีตองมีการฝกอบรม

ตามลาํดับความจําเปน กอน-หลัง 

พิจารณาเปนรายบุคคล หรือระดบัหนวยงานภายใน อบต. 

สํารวจความตองการเพ่ิมเตมิจากบุคลากรในหนวยงาน 

สงบุคลากรไปฝกอบรม จัดทําโครงการฝกอบรม 

ดําเนินการฝกอบรม 

รายงานผลการฝกอบรม 

       กําหนดเปาหมายของการฝกอบรม 

      กําหนดเน้ือหาของการฝกอบรม 

              กําหนดวิธีการฝกอบรม 

๙ 



ตารางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 

รายการ เดือน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๘ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑.วิเคราะหปญหาท่ีไดจาก

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

            

๒.พิจารณาวา บุคลากรของ

หนวยงานท่ีสมควรจัดใหมีการ

ฝกอบรม 

            

๓.ประเมินความจําเปนท่ีตอง

มีการฝกอบรม จัดลําดับความ

จําเปน กอน-หลัง 

            

๔.ดําเนินการเสนอเรื่อง

ผูบริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

            

๕.จัดสงบุคลากรไปฝกอบรม

หรือจัดทําโครงการฝกอบรมท่ี

ไดรับความเห็นชอบ 

            

๖.ดําเนินการฝกอบรมตาม

โครงการท่ีวางแผนไว 

            

๗.รายงานผลการดําเนินการ

ฝกอบรมตามโครงการ 

            

๘.แกไขปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะ 

            

๙.ประเมินผล ควรดําเนินการหลังจากเสร็จการฝกอบรม 

 

 

 

 

 

        ๑๐ 



สวนที่ ๕ 

หลักสูตรการพัฒนา 

 

๔.๑ หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 

 ๑. หลักสูตรนักบริหารงาน อปท. (ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล) 

 ๒.หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป (หัวหนาสํานักงานปลัด ,หวัหนาฝายฯ)     

 ๓.หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง (ผูอํานวยการกองคลัง,หัวหนาฝายฯ) 

 ๔.หลักสูตรนักบริหารงานชาง (ผูอํานวยการกองชาง,หัวหนาฝายฯ) 

 ๕.หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา (ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ,หัวหนาฝายฯ)  

 ๖.หลักสูตรเก่ียวกับการเขียนโครงการ การเบิกจายงบประมาณ ขอทักทวงของ สตง. หรือหลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 ๗.หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 ๘.หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 

 ๙.หลักสูตรนิติกร/ผูปฏิบัติงานทางดานกฎหมาย 

 ๑๐.หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ 

 ๑๑.หลักสูตรเจาพนักงานจัดเก็บรายได/นักวิชาการเงินและบัญช ี

๑๒.หลักสูตรนักวิชาการพนักงานพัสดุ และสายงานทางการคลัง 

 ๑๓.หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๑๔.หลักสูตรนายชางโยธา/นายชางเขียนแบบ 

 ๑๕.หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 

 ๑๖.หลักสูตรครูผูดูแลเด็ก 

 ๑๗.หลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ หรือเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการในตําแหนงตางๆ เชน,การเขียน  

โครงการการเบิกจายงบประมาณท่ีถูกตองและขอทักทวงตางๆ ของ สตง. หรือของหนวยผูตรวจ ฯลฯ  

 ๑๘.การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี /ระดับปริญญาโท 

 ๑๙.การสงเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 

 ๒๐.การสงเสริมการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นทางสาขาวิชาชีพตางๆ 

  

 

 

     ๑๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี ๖ วิธกีารพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากร 

 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 

ขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี 

๑.แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง 

 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 

 

 

วัตถุประสงค 

 

 

การดําเนินการ 

ปงบประมาณท่ีพัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา 

ป 

๒๕๖๔ 

จํานวน 

(คน) 

ป 

๒๕๖๕ 

จํานวน 

(คน) 

ป 

๒๕๖๖ 

จํานวน 

(คน) 

อบต. 

ดําเนินการเอง 

สงฝกอบรม 

หนวยงานอ่ืน 

๑ หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงานทองถ่ิน 

(ปลัด อบต.รองปลัดอบต.)            

หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด

อบต.ใหมีทักษะ ความรู และความเขาใจ

ในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน 

ปลัด อบต./รองปลดั อบต.ไดรับ

การฝกอบรม ๑ ครั้ง /ป 

   ๑    ๑    ๑   

๒ หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงานท่ัวไป

(หน.สป.,หน.ฝายฯ) หรือหลักสูตรอ่ืน   

ท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ

หัวหนาสวนงานแตละสวน ใหมีทักษะ 

ความรู และความเขาใจในการ

บริหารงานในหนาท่ีรับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

หัวหนาสํานักปลัด/หัวหนาฝายฯ

ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 

   ๑    ๑    ๑   

๓ หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงานการคลัง 

(ผูอํานวยการกองคลัง,หัวหนาฝายฯ)

หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ

ผูอํานวยการแตละกอง ใหมีทักษะ 

ความรู และความเขาใจในการ

บริหารงานในหนาท่ีรับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

ผูอํานวยการกองคลัง/หัวหนา    

ฝายฯ  ไดรับการฝกอบรม          

๑ ครั้ง/ป 

   ๑    ๑    ๑   

๔ หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงานชาง 

(ผูอํานวยการกองชาง,หัวหนาฝายฯ) 

หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ

ผูอํานวยการแตละกอง ใหมีทักษะ 

ความรู และความเขาใจในการ

บริหารงานในหนาท่ีรับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

ผูอํานวยการกองชาง/หัวหนา     

ฝายฯ  ไดรับการฝกอบรม          

๑ ครั้ง/ป 

   ๑    ๑    ๑   

 

 

    ๑๒ 



สวนท่ี ๖ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากร 

 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 

ขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี 
๑.แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง 

 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 

 

 

วัตถุประสงค 

 

 

การดําเนินการ 

ปงบประมาณท่ีพัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา 

ป 

๒๕๖๔ 

จํานวน 

(คน) 

ป 

๒๕๖๕ 

จํานวน 

(คน) 

ป 

๒๕๖๖ 

จํานวน 

(คน) 

อบต. 

ดําเนินการเอง 

สงฝกอบรม 

หนวยงานอ่ืน 

๕ หลักสตูรเก่ียวกับการเขียนโครงการ,

การเบิกจายงบประมาณ ขอทักทวงของ 

สตง.หรือหนวยผูตรวจ หรือหลักสตูร

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ

หัวหนาฝายแตละฝาย ใหมีทักษะ ความรู 

และความเขาใจในการบริหารงานในหนาท่ี

รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

พนักงานสวนตําบล  พนักงาน

จาง ไดรับการฝกอบรม           

๑ ครั้ง/ป 

   ๓    ๓    ๓   

๖ หลักสตูรเก่ียวกับงานนโยบายและแผน 

การจัดทําแผนสามป การแกไขเพ่ิมเติม

แผนสามปหรือหลักสตูรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ

ในการปฏิบัติงานของแตละระดับแตละ

ตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดยีิ่งข้ึน 

พนักงานสวนตําบล  พนักงาน

จาง ไดรับการฝกอบรม           

๑ ครั้ง/ป 

   ๑    ๑    ๑   

๗ หลักสตูรเก่ียวกับนักทรัพยากรบุคคล

หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน       

การบรรจุแตงตั้ง การเลื่อนระดับ      

การคัดเลือก/สอบคัดเลือก            

การประเมินผลงาน ฯลฯ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ

ในการปฏิบัติงานของแตละระดับแตละ

ตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดยีิ่งข้ึน 

พนักงานสวนตําบล  พนักงาน

จาง ไดรับการฝกอบรม           

๑ ครั้ง/ป 

   ๑    ๑    ๑   

๘ หลักสตูรเก่ียวกับเจาพนักงานธุรการ

หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของเชน                

การราง หนังสือราชการ งานสารบรรณ 

หนังสือโตตอบ การจดรายงานการ   

ประประชุม  

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ

ในการปฏิบัติงานของแตละระดับแตละ

ตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดยีิ่งข้ึน 

พนักงานสวนตําบล  พนักงาน

จาง ไดรับการฝกอบรม           

๑ ครั้ง/ป 

   ๑    ๑    ๑   

 

   ๑๓ 



 

สวนท่ี ๖ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากร 

 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 
ขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี 

๑.แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง 

 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 

 

 

วัตถุประสงค 

 

 

การดําเนินการ 

ปงบประมาณท่ีพัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา 

ป 

๒๕๖๔ 

จํานวน 

(คน) 

ป 

๒๕๖๕ 

จํานวน 

 (คน) 

ป 

๒๕๖๖ 

จํานวน 

 (คน) 

อบต. 

ดําเนินการเอง 

สงฝกอบรม 

หนวยงานอ่ืน 

๙ หลักสตูรเก่ียวงานกฎหมาย การ

ดําเนินงานวินัย  คดีละเมดิ คดีปกครอง 

เทคนิคการเขียนคําฟอง คําแกตางคดี

ตางๆ หรือหลักสตูรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ

ในการปฏิบัติงานของแตละระดับแตละ

ตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดยีิ่งข้ึน 

พนักงานสวนตําบล  พนักงาน

จาง ไดรับการฝกอบรม           

๑ ครั้ง/ป 

   ๑    ๑    ๑   

๑๐ หลักสตูรเก่ียวกับนักวิชาการพัสดหุรือ

หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน การอบรม

ตามระเบียบพัสดุ การเบิกจายท่ีถูกตอง  

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ

ในการปฏิบัติงานของแตละระดับแตละ

ตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดยีิ่งข้ึน 

พนักงานสวนตําบล  พนักงาน

จาง ไดรับการฝกอบรม           

๑ ครั้ง/ป 

   ๑    ๑    ๑   

๑๑ หลักสตูรเก่ียวกับเจาพนักงานจัดเก็บ

รายได,นักวิชาการเงินและบัญชี,

นักวิชาการคลัง หรือหลักสูตรอ่ืน เชน     

การจัดทําระบบบันทึกบัญชี เทคนิคการ

จัดเก็บรายได การประเมินภาษี 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ

ในการปฏิบัติงานของแตละระดับแตละ

ตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดยีิ่งข้ึน 

พนักงานสวนตําบล  พนักงาน

จาง ไดรับการฝกอบรม           

๑ ครั้ง/ป 

   ๑    ๑    ๑   

๑๒ หลักสตูรเก่ียวกับนายชางโยธา,ชาง

โยธา หรือหลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน 

การคํานวณราคากลาง  คาแฟคเตอร F  

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ

ในการปฏิบัติงานของแตละระดับแตละ

ตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดยีิ่งข้ึน 

พนักงานสวนตําบล พนักงาน

จาง ไดรับการฝกอบรม           

๑ ครั้ง/ป 

   ๑    ๑    ๑   

 

    ๑๔ 



สวนท่ี ๖ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากร 

 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 

ขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี 
๑.แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง 

 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 

 

 

วัตถุประสงค 

 

 

การดําเนินการ 

ปงบประมาณท่ีพัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา 

ป 

๒๕๖๔ 

จํานวน 

(คน) 

ป 

๒๕๖๕ 

จํานวน 

(คน) 

ป 

๒๕๖๖ 

จํานวน 

(คน) 

อบต. 

ดําเนินการเอง 

สงฝกอบรม 

หนวยงานอ่ืน 

๑๓ หลักสตูรเก่ียวกับนักพัฒนาชุมชนหรือ

หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน การ

เบิกจายเบ้ียยังชีพฯ เทคนิคการเขียน

โครงการ ฯลฯ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ

ในการปฏิบัติงานของแตละระดับแตละ

ตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดยีิ่งข้ึน 

พนักงานสวนตําบลพนักงาน

จาง ไดรับการฝกอบรม  ๑ 

ครั้ง/ป 

   ๑    ๑    ๑   

๑๔ หลักสตูรเก่ียวกับครูดูแลเด็กหรือ

หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน การจดัทํา

แผนการศึกษา การบันทึกขอมูลใน

ระบบ ccis  

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ

ในการปฏิบัติงานของแตละระดับแตละ

ตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดยีิ่งข้ึน 

พนักงานสวนตําบล พนักงาน

จาง ไดรับการฝกอบรม           

๑ ครั้ง/ป 

   ๑    ๑    ๑   

๑๕ หลักสตูรเก่ียวกับการพัฒนาระบบ

สาธารณสุข อนามยัและสิ่งแวดลอม 

การกําจัดสิ่งปฎิกูลมูลฝอยอยางถูก

สุขอนามัย การฉีดพนหมอกควัน ฯลฯ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ

ในการปฏิบัติงานของแตละระดับแตละ

ตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดยีิ่งข้ึน 

พนักงานสวนตําบล 

พนักงานจาง ไดรับการ

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 

   ๑    ๑    ๑   

๑๖ หลักสตูรปฐมนิเทศสําหรับพนักงาน
สวนตําบลท่ีรับการบรรจุแตงตั้งใหม 

เพ่ือเปนการ สรางความเขาใจ และแนะนํา
ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัตริาชการ และ
งานในหนาท่ีความรับผดิชอบ 

พนักงานสวนตําบลท่ีรบัการ    
บรรจแุตงตั้งใหม 
 

   ๓    ๒    ๑  

 

 

 ๑๗ การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอใน

หลักสตูรวิชาชีพ หรือหลูกสูตรระยะสั้น 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ

ในการปฏิบัติงานของแตละระดับแตละ

ตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดยีิ่งข้ึน 

พนักงานสวนตําบล พนักงาน

จางฯ มีการศึกษาตอตาม

หลักสตูร อยางนอย ๑ ราย 

   ๑    ๑    ๑   

          ๑๕ 



สวนท่ี ๖ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากร 

 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 
ขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี 

๑.แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง 

 

 

ท่ี 

 

 

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 

 

 

วัตถุประสงค 

 

 

การดําเนินการ 

ปงบประมาณท่ีพัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา 

ป 

๒๕๖๔ 

จํานวน 

(คน) 

ป 

๒๕๖๕ 

จํานวน 

(คน) 

ป 

๒๕๖๖ 

จํานวน 

(คน) 

อบต. 

ดําเนินการเอง 

สงฝกอบรม 

หนวยงานอ่ืน 

๑๘ การสงเสริมระบบคณุธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ

ในการปฏิบัติงานของแตละระดับแตละ

ตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดยีิ่งข้ึน 

โดยสอดคลองตองกับระบบคณุธรรม 

จริยธรรมท่ีหนวยงานกําหนดเปาหมายไว 

หัวหนาสวน/ผูอํานวยการกอง 

และพนักงานสวนตาํบล 

อยางนอยกองละ ๑ คน  

เขารวมกิจกรรม  

   ๑๐    ๑๐    ๑๐   

๑9 หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงาน
การศึกษา (ผูอํานวยการกองการศกึษา
ฯ ,หัวหนาฝายฯ) หรือหลักสตูรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ผูอํานวยการแตละกอง ใหมีทักษะ ความรู 
และความเขาใจในการบริหารงานในหนาท่ี
รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

ผูอํานวยการกองการศึกษา/
หัวหนาฝายฯ ไดรับการ
ฝกอบรม          ๑ ครั้ง/ป 

๑ ๑ ๑   

๒๐ หลักสตูรเก่ียวกับนักบริหารงาน
สาธารณสุขฯ (ผูอํานวยการกอง
สาธารณสุขฯ ,หัวหนาฝายฯ) หรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ผูอํานวยการแตละกอง ใหมีทักษะ ความรู 
และความเขาใจในการบริหารงานในหนาท่ี
รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
,หัวหนาฝายฯ)  ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 

๑ ๑ ๑   

 

 

 

 

 

      ๑๖ 



 

 

 



สวนที่ ๗ 

การติดตามประเมินผล 

๑.องคกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 

องคการบริหารสวนตําบลยางหักไดมีคําสั่งท่ี ๔๓๓ /25๖๓ ลงวันท่ี ๑๗  สิงหาคม 256๓   

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ – 25๖๖ ประกอบดวย   

ผูมีรายชื่อ ดังนี้  

  ๑. นายเสนห แคนเพ็ชร                  นายกองคการบรหิารสวนตําบล             ประธานคณะกรรมการ 

  ๒. นางสาวกัญจนณัฏฐ  พรมสุวรรณ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล             คณะกรรมการ 
  ๓. นายวินัย   สิทธิวิไล      รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล          คณะกรรมการ 
  ๔. นายวสันต เชือนเชื้อ     นายชางโยธาชํานาญงาน              คณะกรรมการ 
          รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองชาง 
  ๕. นายพรศักดิ์   พรอารีย               นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   
           รักษาราชการแทน หัวหนาสํานักปลัด         คณะกรรมการและเลขานุการ 

   ๖. นางสาวชมพูนุท  ดวงโต     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ            ผูชวยเลขานุการ 

ใหมีหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๔ - 25๖๖  ขององคการ
บริหารสวนตําบลยางหัก และมีหนาท่ีในการติดตามและประเมินผล รวมถึงกําหนดวิธีการติดตามประเมินผล 

ตลอดจนการดําเนินการอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง แลวเสนอผลการติดตามประเมินผลตอนายก

องคการบริหารสวนตําบลยางหักทราบ   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ๑๗ 



 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 

 


	องค์การบริหารส่วนตำบลยางหักได้มีคำสั่งที่ ๔๓๓ /25๖๓ ลงวันที่ ๑๗  สิงหาคม 256๓   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ – 25๖๖ ประกอบด้วย   ผู้มีรายชื่อ ดังนี้

