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แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561  -  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี
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1.หลักการและเหตุผล 
 
  1.1.  ตามประกาศคณะกรรมการส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  19 พฤศจิกายน 2545  ส่วนที่  4  เรื่อง
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ข้อ 288 – 308  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการบทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดีโดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.
ลพบุรี) ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม 
การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้  หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนา
เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าการได้ทั้งนี้  
องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรตามความจ าเป็นทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่ามี
ความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้อาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี 
(ก.อบต.ลพบุรี) องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดหรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี 
(ก.อบต.ลพบุรี) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืน
หรือภาคเอกชนก็ได้ 
  1.2. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  19 พฤศจิกายน 2545  ส่วนที่ 
4 เรื่องการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ 299 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต้องก าหนดตามกรอบของ
แผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้น  
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่นจึงได้จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ประจ าปี  2561 - 2563  ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
 
  1. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนและทุกต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่น มีความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
  2. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนและทุกต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่น ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  3. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนทุกต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น มีความรู้และเกิดทักษะเฉพาะงานในแต่ละต าแหน่ง 
  4. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนและทุกต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่น มีความรู้และเกิดทักษะในด้านการบริหาร 

5. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนและทุกต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่น มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 
 ในจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงานที่ด ารงอยู่ตาม
กรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

2. ให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาความรู้   ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ  1  ครั้ง    ดังนี้ 
  1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  4. หลักสูตรด้านการบริหาร 
  5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

3. วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่นเป็นหน่วยด าเนินเอง หรือ
ด าเนินการร่วมกับ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี หรือหน่วยงานอ่ืนโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสมดังนี้ 
  1. การปฐมนิเทศ 
  2. การฝึกอบรม 
  3. การศึกษาหรือดูงาน 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา 
  5. การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
  6. งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่นต้องจัดสรร
งบประมาณส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยค านึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่าเพ่ือให้การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 4.1.การเตรียมการและวางแผน 

1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
2. พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชา

แต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

3. ก าหนดประเภทของความจ าเป็น  ได้แก่  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ 
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
 
4.2.  การด าเนินการพัฒนา 

1. การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เพ่ือผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชา
ควรน าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมายและเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาได้แก่  การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการ
พัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่นการให้
ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการ
สัมมนาเป็นต้น  

2. วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือก
แนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
 
4.3. การติดตามและประเมินผล 
 ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนาเมื่อ

ผ่านการประเมินผลแล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว   
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
-4- 

 
แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

 

1. การเตรียมการและการวางแผน 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
1.2 พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
1.3 ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

 

2. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 
       การด าเนินการ โดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกับ
หน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการและเลือก
รูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น 

- การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
- การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- การฝึกอบรม 
- การให้ทุนการศึกษา 
- การดงูาน 
- การประชมุเชิงปฏิบตักิาร/สมัมนา 
- ฯลฯ 

 

3. การติดตามและประเมินผล 
      จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จ ความรู้ความสามารถและ
ผลการปฏิบัติงาน 
 

ปรับปรุงแผน 
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5. หลักสูตรและวิธีการพัฒนา 
 
 5.1. หลักสูตรการพัฒนา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
4. หลักสูตรด้านการบริหาร 
5. หลักด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

5.2. วิธีการพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   จะด าเนินการเอง  เช่น  การปฐมนิเทศพนักงานใหม่  การ
สอนงาน  โดยผู้บังคับบัญชา  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน เป็นต้น  
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  จะด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนและด าเนินการร่วมกับเอกชน 
เช่น  การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน  ที่หน่วยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนเป็น
ผู้ด าเนินการหรือองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เป็นผู้ด าเนินการและเชิญหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วม  เช่น  การเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยาย  หรือวิทยากรกระบวนการ  ซึ่งสามารถสรุปวิธีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรได้ดังนี้  คือ 

1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
3. การมอบหมายงาน / การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
4. การฝึกอบรม 
5. การให้ทุนการศึกษา 
6. การดูงาน 
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ / การสัมมนา  

 
6. การติดตามและประเมินผล 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น    ได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา  ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา  ดังนี้ 

1. การใช้แบบสอบถาม / แบบทดสอบ  ก่อน – หลัง  และแบบสอบถามติดตามการ
ประเมินผลภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 

2. การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้าหน่วยงาน  เพ่ือร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ของผู้เข้ารับการพัฒนา 

3. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา  เช่น  ในกรณีที่
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่นจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอ่ืน
เป็นผู้จัด 

    ********************************** 
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หลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา  
 
 

หลักสูตรการพัฒนา วีธีการพัฒนา โครงการ หน่วยงานด าเนินการ 
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

งบประมาณ ระยะเวลา 

ด้ า น คว า มรู้ ทั่ ว ไ ป ใน ก า ร
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

ประชุม โครงการประชุมชมรมปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ชมรมปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลจังหวัดลพบุรี 

- ปี 2561 - 2563 

ประชุม โครงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ าเภอโคกส าโรง - ปี 2561 - 2563 

ประชุม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมภายในและ
การจัดท ารายงานควบคุมภายใน 

- อ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นต า บ ล
ด าเนินการเอง 
- หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน 

- ปี 2561 - 2563 

- ด้านความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละต าแหน่ง 
- ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับใน
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ฝึกอบรม - นักบริหารท้องถิ่น 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- นักทรัพยากรบุคคล 
- นักวิชาการเงินและบัญชี 
- นักพัฒนาชุมชน 
- นักวิชาการศึกษา 
- เจ้าพนักงานพัสดุ 
- นายช่างโยธา 
         ฯลฯ 

- สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- จังหวัดลพบุรี 
- หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 

ปี 2561 - 2563 
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หลักสูตรการพัฒนา วีธรการพัฒนา โครงการ หน่วยงานด าเนินการ 
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

งบประมาณ ระยะเวลา 

ด้านการบริหาร 
 
 
 
 

ประชุม - ประชุมประจ าเดือนพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้าง 
- ประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลต าบล       โคกส าโรง 
- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจั่น 
 

อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล
ด าเนินการเอง 

- ปี 2561 - 2563 
 
 
 

 ฝึกอบรม สัมมนา 
หรือศึกษาดูงาน 

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
นอกสถานที่ ของ องค์การบริหารส่วนต าบล
วังจั่น 

อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล
ด า เนินการ เอง /หน่วยงาน อ่ืน
ด าเนินการ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 

ปี 2561 – 2563 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม อบรม สัมมนา โ ค ร งก า ร อบ รม  คุ ณธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม
ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล
ด าเนินการเอง 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 

ปี 2561 - 2563 
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บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2561 - 2563 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
 

เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- พนักงานส่วนต าบล 
- ลูกจ้างประจ า 
- พนักงานจ้าง 
 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี 

ปี 2561 - 2563 ได้รับความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสวัสดิการ
สังคม 
กองการศึกษา 
กองวิชาการและ
แผนงาน 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

เพ่ือน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

- คณะผู้บริหาร 
- สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี 

ปี 2561 - 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้
ที่ได้รับมาใช้ในการท างาน
ในองค์กรได้อย่างดี 

ส านักปลัด 

3 โครงการสัมมนา / ฝึกอบรม 
 (จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

เพ่ือพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างาน
ของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- คณะผู้บริหาร 
- สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
- พนักงานส่วนต าบล 
- ลูกจ้างประจ า 
- พนักงานจ้าง 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี 

ปี 2561 - 2563 มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพ่ิมมากขึ้น 
 

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงาน
ภายนอกที่
ด าเนินการ 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2561 – 2563 

 

************************************ 
 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2561 – 2563 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์การและเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 ข้อ 299 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น 
โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น และจัดท าให้ครอบคลุมถึง
บุคลากรจากฝ่ายการเมือง และพนักงานจ้าง 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2561 
– 2563  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
ประกาศ    ณ   วันที่   18   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2560 

          
          

 
  
    (นางน้ าค้าง   พลายละหาร) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปี  2561 - 2563 
 

************************************ 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  17 (9) และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2542 ประกอบกับ    ข้อ 299   แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดลพบุรี (ก.อบต.ลพบุรี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ลงวันที่  19 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับมติ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ในการประชุมครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2560   ได้มีมติให้ก าหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   ดังต่อไปนี้ 

 1. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนา ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารงต าแหน่ง 
ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

 2. ให้พัฒนาบุคลากรผู้ได้รับการบรรจุใหม่เป็นพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ก่อนมอบหมาย
หน้าที่ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของ
พนักงานในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางการเป็นพนักงานที่ดี   

 3. การพัฒนาบุคลากรนั้น ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือมอบหมายให้ผู้ที่
เหมาะสมด าเนินการโดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล    หรือเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้
วิธีการฝึกอบรม หรือวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ โดยการวิเคราะห์ปัญหาจากการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคลหรือข้อเสนอ 

 4. การพัฒนาบุคลากร นั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
   (1)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดย 
ทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล หน้าที่โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
   (2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม   
   (3)  ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการ 
ประชาชน  เช่น  ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน  เป็นต้น 
   (4)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อสาร 
และสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
   (5)  ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
 
 



-2-  
 

  5. ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร แบ่งได้ดังนี้ 
   (1)  การเตรียมการและการวางแผน ให้กระท าดังนี้ 

(ก) การหาความจ าเป็นในการพัฒนา  การหาความจ าเป็นในการพัฒนา 
บุคลากรแต่ละคนหมายถึง  การศึกษา  วิเคราะห์ดูว่า บุคลากรแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้าน
ใดบ้าง  จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
    (ข)  ประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและ 
จริยธรรม 
   (2)  การด าเนินการพัฒนา ให้กระท าดังนี้ 
    (ก)  การเลือกวิธีพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม 
  เมื่อได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว  
น าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา  ได้แก่  การคัดเลือก
กลุ่มบุคคลที่สมควรได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนา โดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการ
พัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้   การสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ การฝึกอบรม 
การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เป็นต้น 
    (ข)  วิธีการพัฒนาบุคลากร 
  สามารถพัฒนาบุคลากร โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการ
เพ่ือด าเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญ
เฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ  
   (3)  การติดตามและประเมินผล ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด 
และให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่านการประเมินผลแล้วถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 

 
ประกาศ    ณ   วันที่   16   สิงหาคม   พ.ศ. 2560 

          
          

 
  
    (นางน้ าค้าง   พลายละหาร) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

ที่   120/2560 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปี 2561 - 2563 
----------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15    และมาตรา 25    แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2542 ประกอบกับ   ข้อ 300  แห่งประกาศคณะกรรมการส่วนต าบลจังหวัด
ลพบุรี (ก.อบต.ลพบุรี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ประจ าปี 2561 – 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

 1. นางน้ าค้าง  พลายละหาร ต าแหน่ง      นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 
 2. นายอภิศักดิ์  หันทิพย ์   ต าแหน่ง     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
 3. นางพรนิภา   ชอบดี  ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
 4. นายศราวุฒิ   ศักดิ์ดี  ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
 5. นางสาวศุจีภรณ์  ทองอ่ิม ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  กรรมการ 
 6. นายชูเกียรติ  พรมเมือง ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
 7. นายอนุชา   แสงก่ า  ต าแหน่ง      หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการ 
 8. นางสาวรัฐนารี  ชัยหาสี ต าแหน่ง      นักทรัพยากรบุคคล   เลขานุการ 
  

  มีหน้าที่  ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ให้เป็นไปตามแนวทางตามประกาศข้างต้น (ตาม
แนวทางข้อ 301 – 307 )   ให้แล้วเสร็จ เพ่ือประกาศใช้ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่นต่อไป 
 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   7   เดอืน สิงหาคม พ.ศ.2560 
 
      
 

 
       (นางน้ าค้าง   พลายละหาร) 

             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
 
 
     
 
 
 



 
 

-ส าเนา- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2561 - 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
วันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

นางน้ าค้าง  พลายละหาร 
นายอภิศักดิ์  หันทิพย์  
นางพรนิภา   ชอบดี 
นายศราวุฒิ   ศักดิ์ดี 
นางสาวศุจีภรณ์  ทองอ่ิม  
นายชูเกียรติ  พรมเมือง 
นายอนุชา   แสงก่ า 
นางสาวรัฐนารี  ชัยหาสี  
     

นายก อบต. 
ปลัด อบต. 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
หัวหน้าส านักปลัด 
นักทรัพยากรบุคคล 

น ้าค้าง  พลายละหาร 
อภิศักดิ์  หันทิพย์  
พรนิภา   ชอบดี 
ศราวุฒิ   ศักดิ์ด ี
ศุจีภรณ์  ทองอ่ิม  
ชูเกียรติ  พรมเมือง 
อนุชา   แสงก้่า 
รัฐนารี  ชัยหาสี 

 

 

เริ่มประชุมเวลา   10.00  น. 
   นางน้ าค้าง  พลายละหาร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  เป็นประธานในการประชุม  
ได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2561 - 2563      
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานฯ  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการ

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2561 - 2563  เพ่ือเป็นการหาความจ าเป็นใน
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา
พนักงานต าแหน่งต่างๆ ทั้งในฐานะต าแหน่งที่ก าหนดในแผนอัตราก าลัง  ตลอดทั้ง
ความจ าเป็นในด้านความรู้ ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติด้านความรู้ความสามารถ
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง และให้คณะกรรมการจัดท าแผนที่ได้
แต่งตั้งมีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแนวทางตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.ลพบุรี) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลในส่วนที่ 4 การ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล    

ที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน ฯ  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อทราบ 
   เรื่อง   แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
หัวหน้าส านักปลัด     ส าหรับส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545  ข้อ 297 

ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรมอันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ต้องพัฒนาทั้ง  5 ด้าน  ได้แก่  

1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน โดยทั่วไป เช่นระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่
โครงสร้างของนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งาน
ฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 

3. ด้านการบริหาร  ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการ
บริการประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน การจูงใจ การ
ประสานงาน เป็นต้น 

4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์
การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

5. ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข เป็นต้น 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  จึงได้
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี  2561 - 2563  ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากรเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็น
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม จริยธรรม ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ในการปฏิบัติงานราชการและบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ขั้นตอนและวิธีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
1. ขั้นตอนการเตรียมการและการวางแผน 

- ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างาน 
                  - พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 

     - ก าหนดประเภทของความจ าเป็น  ได้แก่  ด้านความรู้ทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการ
บริหารด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม      
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                                 2.  ขั้นตอนการด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่นอาจด าเนินการเองหรือรวมกับหน่วย

ราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม 
เช่น การอบรม การปฐมนิเทศ การศึกษาดูงานการประชุมสัมมนา เป็นต้น 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ด าเนินการโดยจัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

ที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่อง   การพิจารณา (ร่าง)  แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล       
วังจั่น ประจ าปี 2561 - 2563  

นักทรัพยากรบุคคล  งานบริหารงานบุคคล ได้จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  

1. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนและทุกต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น มีความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 

2. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนและทุกต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

3. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนทุกต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น มีความรู้และเกิดทักษะเฉพาะงานในแต่ละต าแหน่ง 

4. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนและทุกต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น มีความรู้และเกิดทักษะในด้านการบริหาร 

5.เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนและทุกต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 ประกอบกับเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ของ อปท. จึงขอน าเสนอเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   แจ้งในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ในส่วนของการพัฒนาใน
ภาพรวม เช่น การพัฒนาองค์กร การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก         
เห็นควรให้หน่วยงานส านักปลัดเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินงาน แต่ส าหรับการ
พัฒนาบุคลากรในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีลักษณะงานที่ไม่
เหมือนกันควรด าเนินการเอง เช่น การฝึกอบรม  หรือการศึกษาดูงานและควรก าหนด
หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ด้วย 

นายก อบต.    เห็นด้วยกับ ท่านปลัดฯ  ในส่วนของราชการใดที่ยังไม่ได้ด าเนินการและยังมี
ความประสงค์ท่ีจะพัฒนาบุคลากรในส่วนราชการของตนให้ด าเนินการจัดท าเพ่ือเสนอ
ให้งานวิเคราะห์ ฯ บรรจุลงแผน ฯ ต่อไป ท่านผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อเสนอ       
ข้อแนะหรือจะแสดงความคิดเห็นอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายก อบต.  ให้ฝ่ายเลขา ฯ ด าเนินการจัดท าแผนให้เสร็จสิ้นและแจ้งเวียนทุกส่วนราชการ

ทราบและถือปฏิบัติตามแผนต่อไป 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบและรับทราบ 
 
เลิกประชุม     12.00  น. 
 
                                            

 (ลงชื่อ)         รัฐนารี   ชัยหาสี         ผู้บันทึกการประชุม    
             (นางสาวรัฐนารี   ชัยหาสี) 
               นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 
 
 
   (ลงชื่อ)          อนุชา   แสงก่ า        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                        (นายอนุชา   แสงก่ า) 
                       หัวหน้าส านักปลัด    

 
 
 
   (ลงชื่อ)         อภิศักดิ์   หันทิพย์        ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                        (นายอภิศักดิ์   หันทิพย์) 
                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    

 
 
    

 
(ลงชื่อ)         น้ าค้าง   พลายละหาร         

                        (นางน้ าค้าง   พลายละหาร) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น    

 
 
 


