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องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 
 

อำเภอเมืองสกลนคร    จังหวัดสกลนคร 
 



 

คำนำ 
 
 ตามที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนครได้ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จงัหวัดสกลนคร   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่   ๒๙  
พฤศจิกายน  ๒๕๔๕   ในหมวดที่  ๑๒  การบริหารงานบุคคล  ส่วนที่  ๓  การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ได้
กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้ าที่ โดย
ผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละ
ตำแหน่ง  ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรมคุณธรรม นั้น 
 

 ดังนั้น   เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัดสกลนคร   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล   ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ข้อ ๒๖๙ องค์การบริหาร   
ส่วนตำบลห้วยยาง   จึงได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๖) ขึ้น โดย
จัดทำให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยาง และจัดทำให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
 
 
 
        องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

      หน้า 
 

ส่วนที่ ๑  หลักการและเหตุผล           ๑ 
 

ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย        ๑๐ 
 

ส่วนที่ ๓  หลักสูตรการพัฒนา         ๑๑ 
 

ส่วนที่ ๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา      ๑๓ 
 

ส่วนที่ ๕  รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   ๑๕ 
 

ส่วนที่ ๖  การติดตามและประเมินผล        ๑๙ 
 
ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑- 
 

ส่วนที่ ๑ 
หลักการและเหตุผล 

 
๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
 

๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้นำหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ    
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทำงาน  เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ   และนำระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ   ซึ่งนำไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ    เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 

 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริ มและพัฒนาความรู้
ความสามารถ    สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน   ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่    จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้   ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กำหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 

 ๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ ใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือการ
นำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 



-๒- 
 

๑.๓  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสกลนคร 
  ตาม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร    เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑๒ การบริหารงาน
บุคคล  ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนาพนักงานส่วน
ตำบล   ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง 
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕ ข้อ ๒๖๙, ๒๗๐, ๒๗๑, ๒๗๒, 
๒๗๓, ๒๗๔ และ ๒๗๕   จึงได้จัดทำแผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดทำให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี      ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  และจัดทำให้ครอบคลุมถึงบุคลากร   พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
๒.  ข้อมูลด้านบุคลากร 
           ๒.๑  อัตรากำลังตามแผนอัตรากำลัง 
         ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)  ได้กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตาม
อัตรากำลังไว้ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมาย
เหตุ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ระดับกลาง) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ระดับต้น) 

๑. สำนักงานปลัด อบต. (ระดับต้น) (๐๑) 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น) 

    ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
    ๑.๒ งานบริหารงานบุคคล 
    ๑.๓ งานนโยบายและแผน 
    ๑.๔ งานกฎหมายและคดี 
    ๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ๑.๖ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   ๑ .๗  งาน ส่ ง เส ริม การศึ กษ าศาสน าและ
วัฒนธรรม 
    ๑.๘ งานกิจการโรงเรียน 
    ๑.๙ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   ๑.๑๐ งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ระดับกลาง) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ระดับต้น) 

๑. สำนักงานปลัด อบต. (ระดับต้น) (๐๑) 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น) 

    ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
    ๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่ 
    ๑.๓ งานนโยบายและแผน 
    ๑.๔ งานกฎหมายและคดี 
    ๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ๑.๖ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   ๑ .๗  งาน ส่ ง เส ริ ม ก ารศึ กษ าศ าส น าแล ะ
วัฒนธรรม 
    ๑.๘ งานกิจการโรงเรียน 
    ๑.๙ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   ๑.๑๐ งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 

 

๒. กองคลัง (ระดับต้น) (๐๔)  
ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (ระดับต้น) 
๒.๑ งานการเงิน 
๒.๒ งานบัญชี 
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

    ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
    ๒.๕ งานธุรการ 
 

๒. กองคลัง (ระดับต้น) (๐๔)  
ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (ระดับต้น) 
๒.๑ งานการเงิน 
๒.๒ งานบัญชี 
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

    ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
    ๒.๕ งานธุรการ 

 



-๔- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมาย
เหตุ 

    ๓. กองช่าง (ระดับต้น) (๐๕) 
ฝ่ายก่อสร้าง (ระดับต้น) 
๓.๑ งานก่อสร้าง 
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค 
๓.๔ งานผังเมือง 

    ๓.๕ งานธุรการ 
 

    ๓. กองช่าง (ระดับต้น) (๐๕) 
ฝ่ายก่อสร้าง (ระดับต้น) 
๓.๑ งานก่อสร้าง 
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค 
๓.๔ งานผังเมือง 

    ๓.๕ งานธุรการ 

 

   ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ระดับต้น) (๐๖) 
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข (ระดับต้น) 
๔.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
๔.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
๔.๓ งานรักษาความสะอาด 
๔.๔ งานควบคุมโรค 
๔.๕ งานบริการสาธารณสุข 

    ๔.๖ งานธุรการ 
 

   ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ระดับต้น) (๐๖) 
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข (ระดับต้น) 
๔.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
๔.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
๔.๓ งานรักษาความสะอาด 
๔.๔ งานควบคุมโรค 
๔.๕ งานบริการสาธารณสุข 

    ๔.๖ งานธุรการ 

 

๕. หน่วยตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) (๑๒)    ๕. หน่วยตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) (๑๒) 
 



-๕- 
 

๓.   การวิเคราะห์บุคลากร 
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้ 
เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑.  มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน 
     ต่อเหตุการณ์ 
๒.  มีการกำหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัต ิ
๓.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔.  มีจำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
 

๑.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค      
     สว่นราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่งกัน 
     และกัน 
๒.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ  
     รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ   
     และขวัญกำลังใจ ที่จะทำให้ข้าราชการและ 
     เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกำลังกายและความคิดในการ 
     ปฏิบัติงาน 
๕.  ทำงานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
 
 
 
 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี   
๒. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน 
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต  อบต. ทำให้รู้

สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโท

เพ่ิมข้ึน  
 

๑.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๒.  กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ 
     คุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา

เศรษฐกิจ ทำให้มีเวลาให้ชุมชนจำกัด 
 
 

 
 
 
 



-๖- 
 

การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่ 
๒. การเดินทางสะดวกทำงานเกินเวลาได้ 
๓. อยู่ในวัยทำงานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ

ทำงานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล 

๑. ขาดความกระตือรือร้น 
๒. มีภาระหนี้สินทำให้ทำงานไม่เต็มที่ 
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทำให้บางสายงานมี

บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี  เช่น  นิติกร  
สาธารณสุข   

๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไม่มี/ไม่พอ  

๖. ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ สำหรับใช้อ้างอิงและปฏิบัติมีไม่
ครบถ้วน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 
๑.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ    
     ปกครองท้องถิน่สนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     สว่นตำบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การดำเนินการทางวินัย
เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพ่ีน้อง   

๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
จำกัดทำให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ทำงานได้ ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบล       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 

 
 

โครงสร้างปัจจุบัน 
 

 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จะเป็นการพัฒนา

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด   โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ  
มีคณะกรรมการทำหน้าที่วางแผนอัตรากำลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพ่ือการ
เลื่อนระดับตำแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดทำแผน ควบคุม

กำกับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทำ 

สั่งการ/กำหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 
รายงาน 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
น 

ทำงานตามคำสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้ 

ส่ังการ /วางแผน/วินิจฉยั 

 

   

 

 

ประเมินผล 



-๘- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าหน่วยงานจัดทำ
แผน ควบคุมกำกับดูแล
สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีทำ 

ส่งเสริม/สนับสนุน 

ให้ความเป็นธรรมควบคมุ
ตรวจสอบ 

ทำงานเป็นทีม 

ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ให้ความเป็นธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตรากำลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 



-๙- 
 
วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 

 

“ภายในปี ๒๕๖๔  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  จะมีความก้าวหน้ามั่นคงใน
ชีวิต  มีความรู้ความสามารถ  มีความชำนาญการในหน้าที่  มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชน
ต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ” 

 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากร 
๑. พัฒนาระบบแรงจูงใจในการทำงาน 

-     ให้รางวัลหรือมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน 
-     ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลหรือปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 

๒. พัฒนาระบบการบริหารกำลังคนให้เพียงพอต่องาน 
- วางแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ให้ครอบคลุมทุกตำแหน่งกับภาระงาน 

๓. ปรับปรุงการทำงานพร้อมเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศใช้งาน 
- ตั้งงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา 
๔. พัฒนาองค์ความรู้และส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม 

- พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการฝึกอบรมหรือปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศอย่างน้อย ๑ ครั้งภายในระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 

๕. พัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี 
- มีการตรวจสุขภาพประจำปี 
- ส่งเสริมการออกกำลังกายหลังเลิกงาน 
- จัดระเบียบและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามบริเวณสถานที่ทำงาน 

๖. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล 
- การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างใช้วิธีระบบเปิดเผยและ

โปร่งใสโดยใช้หลักความเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ 
๗. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามผลงาน 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลของงานด้วยความโปร่งใส 
๘. พนักงานมีสมรรถนะในการพัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและเปิดโอกาสให้

ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น 
- มีการบริการด้วยกระบวนการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพ่ือความรวดเร็วและบริการกับผู้มารับ

บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 

๙. สร้างระบบความร่วมมือการทำงานและร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น 
- พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนให้ความร่วมมือและมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน

หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
 
 
 
 



-๑๐- 
 

ส่วนที่ ๒ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 

๒.๑  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
 ๑.  เพ่ือนำความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 
 ๒.  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน เน้นสร้างกระบวนการคิด   และการพัฒนาตนเอง  
               ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า 
 ๓.  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า   ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 
               ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 ๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง 
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
๒.๒   เป้าหมายของการพัฒนา 
  ๒.๒.๑   การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
                                  

              ตัวชี้วัด 
• ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างแต่ละ

ตำแหน่งหรือต้องเข้ารับการอบรมตามแบบสำรวจอย่างน้อย ๑ ครั้ง ภายในระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖) หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของพนักงานทั้งหมดในแต่ละปีงบประมาณนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 

ส่วนที่ ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา 

หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง

ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 

๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑.๓ พระราชบัญญัติกำหนดแผนกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๘ กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
๑.๙ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน 

๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒.๓ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามหน้าที่

ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 

๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
๒. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร 
๕. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตำแหน่ง 
๖. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๗. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
๘. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
๙. พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
 



-๑๒- 
๑๑. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 
๑๒. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
      ๑๒.๑  การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
      ๑๒.๒  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
๑๓. จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเพ่ือการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 

 
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา 
                 สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
              ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลโครงการ 

  เดียวกันได้ 
 

 ๔. ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
๔.๑  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
๔.๒  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
๔.๓  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
๔.๔  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๔.๕  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
๔.๖  วางแผนบริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสม 
๔.๗  พัฒนาการกระจายอำนาจ 

  ๔.๘  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-๑๓- 
 

ส่วนที ่๔ 
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 

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

วิธีการพัฒนา 
                      วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง กำหนดวิธีการพัฒนา ตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
                     ๑. วิธีการดำเนินการ 
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝึกอบรม 
                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                        ๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา 

     ๑.๖ การมอบหมายงาน 
 
                    ๒. แนวทางการดำเนินการ 
                       การดำเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากรของ องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยาง นอกจากมีวิธีการดำเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการดำเนินการได้ กำหนดแนวทางการ
ดำเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้ 
                       ๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเอง 
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งพนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม 
                       ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วนตำบล
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เป็นผู้ดำเนินการ 
                    ๓. ระยะเวลาในการดำเนินการพัฒนา 
                       ๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
                       ๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
                       ๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
 

                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
                           องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  จึงได้จัดทำโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการ           
ต่าง ๆ ในส่วนที่ ๕ 
 

 



-๑๔- 
 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

 
 
๑.๑  แต่งตั้งคณะทำงาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น 
๑.๓  กำหนดประเภทของความจำเป็น 

สิ้นสุด 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       

             การดำเนินการ  โดยอาจดำเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนดำเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให้คำปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การดำเนินการ/วิธีดำเนินการ 

 

 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้ทราบถึงความความสำเร็จ  ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 



-๑๕- 
ส่วนที่ ๕ 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลทุก
คนทุกตำแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา  
๓ ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
๑. ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตำแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒. สนับสนุนให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน
จ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศน
ศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
คำปรึกษา และอ่ืน ๆ 
 

พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ งบ อบต.  



-๑๖- 
 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลทุกคน
ทุกตำแหน่งได้รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม 
๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
๒.การจัดทำประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
๔.มีการพัฒนาจิตสำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข วางตัวเป็นการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หนว่ยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ให้
คำปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 

พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ งบ อบต.  

 
 
 



 
-๑๗- 

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลทุก
คนทุกตำแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
๑.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
การทำงาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
๒.  ให้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงาน 
๓.  ส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ให้
คำปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ทำงาน 
และสถานที่บริการ
ประชาชน 

พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ งบ อบต.  

 
 
 



-๑๘- 

มาตรการเสรมิสร้างขวัญกำลังใจ   
๑. มีการมอบรางวัลพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างดีเด่นเป็น

ประจำทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
   ๑.๑  ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

๒. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทำงานร่วมกัน เช่น การจัด

กิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
 

มาตรการดำเนินการทางวินัย  
๑. มอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทำผิดวินัยไม่

ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทราบ 

๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง 
ยกเว้นการกระทำผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่

กฎหมายหรือระเบียบกำหนด  
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ

องค์การบริหารส่วนตำบล 
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๙- 

ส่วนที่  ๖ 
การติดตามและประเมนิผล 

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

๑.  องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 

         ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ห้วยยาง  ประกอบด้วย 

 ๑.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง   ประธานกรรมการ 
 ๒.  ผู้อำนวยการกองคลัง              กรรมการ 
 ๓.  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
 ๔.  หัวหน้าสำนักปลัด      กรรมการ 
 ๕.  พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับมอบหมาย ๑ คน   เลขานุการ 

  

 ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของขององค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยาง    กำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย
ปีละ  ๑  ครั้ง   แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางทราบ 

 
บทสรุป 
 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง สามารถ
ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดสกลนคร 
ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน    อาจเป็นเหตุให้
การพัฒนาบุคลากรบางตำแหน่งที่จำเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจำเป็นอาจ
ต้องทำการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงาน   
สู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 
เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 

……………………….……………………. 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.
จังหวัดสกลนครเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  ๒๔  
ตุ ลาคม  ๒๕๔๕  ในหมวดที่  ๑๒  การบริห ารงานบุ คคล  ส่ วนที่  ๓  การพัฒ นาพนั กงานส่ วนตำบล                                                                                                                                                                                                                                                               
ข้อ ๒๖๙ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาขึ้น โดยจัดทำให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง และจัดทำให้ครอบคลุมถึงบุคลากร นั้น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางจึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๓) 

   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
       
 
                            (นายรำลึก  อิงเอนุ) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่ 

                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-สำเนา- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพฒันาพนักงานส่วนตำบล  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ –  ๒๕๖๖) 

ครั้งที่  ๑/ ๒๕๖๓ 
วันท่ี   ๔ เดือน กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมเล็กองคก์ารบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 
................................................. 

 

                ผู้เข้าประชุม                   เริ่มประชุมเวลา   ๑๔.๐๐  น.
  
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
 

๒ 
๓ 
๔ 

๕ 
๖ 

นายรำลึก  อิงเอนุ 
 
นางชไมพร  อุติลา 
นายวรวิทย์  ศรีเมือง 
- 
นายไกรลาศ  พลไชย 
น.ส.ณิชาภัทร  ม่อมพะเนาว์ 

ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก
อบต.ห้วยยาง 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

 

หัวหน้าสำนักปลัดอบต. 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

รำลึก  อิงเอนุ 
 

ชไมพร  อุติลา 
 

วรวิทย์  ศรีเมือง 
- 
 

ไกรลาศ  พลไชย 
 

ณิชาภัทร ม่อมพะเนาว ์
 

ประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการ/เลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

  

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายรำลึก  อิงเอนุ  ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)   เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม   
โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานกรรมการ   - แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ –  ๒๕๖๖)  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางที่       /๒๕๖๓ ลง
วันที่      กันยายน  ๒๕๖๓  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

มติที่ประชุม     - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   -  ไม่มี  - 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานกรรมการ -  การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ –  ๒๕๖๖)  

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น  ต้องมีการพัฒนาครอบคลุมทั้ง  ๕  ด้าน ได้แก่ 

 
/๑. ด้านความรู้... 



-  ๒  - 
 

๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
๒.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
๓.  ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
๕.  ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

 

-  ให้นายไกรลาศ  พลไชย    กรรมการ/ เลขานุการ    เปน็ผู้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ 
การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)    

นายไกรลาศ  พลไชย - การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) นั้น 
  หัวหน้าสำนักปลัด   จะต้องมคีวามสอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)    

และข้อบัญญัติฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบล    ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
มีการพัฒนาทั้งองค์กรและต่อเนื่อง   จึงร่างโครงการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร              
ให้คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล   พิจารณาและแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ
ให้เหมาะสมกับองค์กร   ตามที่ประธานมอบหมายให้ข้าพเจ้าแจ้งรายละเอียดของร่าง
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๔ -  256๖ และขอให้ดู
เอกสารตามที่ได้แจกให้ไปพร้อมๆ กัน  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลจะประกอบด้วย 

๑. คำนำ 
๒. บทนำ ประกอบด้วย 

- หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
- ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา บุคลากร 
- ขั้นตอนการดำเนินการ 
- การติดตามและประเมินผล    

๓.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร    
๔. หลักสูตรการพัฒนาวิธีการพัฒนา และระยะเวลา  

                                      ๕. ภาคผนวก ประกอบด้วย 
                          -  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ พร้อมประกาศฯ 

มติที่ประชุม     - มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
ประธานกรรมการ  - ตามท่ีเลขานุการได้แจ้งรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล   

(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ไปแล้วมีกรรมการท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะ
เพ่ิมเติมหรือไม ่

ที่ประชุม - ไม่มีใครเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ประธานกรรมการ - สรุปว่าการดำเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)

เป็นไปตามแผน 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๔... 
 
 



-๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องอ่ืน ๆ 
       -  ไม่มี  - 
ประธานกรรมการ          -  เมื่อไม่มีอะไรแล้วผมขอปิดการประชุม แต่เพียงเท่านี้ 
ปิดประชุมเวลา    ๑๕.๐๐  น. 
 
  ลงชื่อ       ไกรลาศ  พลไชย ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (นายไกรลาศ  พลไชย)  
     กรรมการ /เลขานุการ 
 
 

  ลงชื่อ            รำลึก  อิงเอนุ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
          (นายรำลึก  อิงเอนุ) 
                   ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 
ที่         / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 
………………………...............………………….. 

 

 อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร   เรื่อง       
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  
ส่วนที่  ๓  การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ข้อ ๒๕๙ – ข้อ ๒๙๕  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)   โดยจัดทำให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง   ๓    ปี  (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง   ดังนี้ 
 

๑.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง   เป็นประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง   เป็นกรรมการ 
 ๓.  ผู้อำนวยการกองคลัง             เป็นกรรมการ 
 ๔.  ผู้อำนวยการกองช่าง             เป็นกรรมการ 
 ๕.  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นกรรมการ 
 ๖.  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.           เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
 ๗.  นักทรัพยากรบุคคล     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง   ณ   วันที่       เดือน  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

 

                                                        (นายรำลึก  อิงเอนุ) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่ 

                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 
ที่      / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 
………………………...............………………….. 

 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดังนี้ 
 

๑.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  เป็นประธานกรรมการ 
 ๒.  ผู้อำนวยการกองคลัง             เป็นกรรมการ 
 ๓.  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นกรรมการ 
 ๔.  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.           เป็นกรรมการ 
 ๕.  นักทรัพยากรบุคคล     เป็นเลขานุการ 

ให้กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง               
มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

๑. กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 

                     ๓.  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางทราบ ต่อไป 

  ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง   ณ   วันที่      เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

 

                                                        (นายรำลึก  อิงเอนุ) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่ 

                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 
 
 
 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  โทร. ๐-๔๒๑-๖๓๑๖๗ 

ที ่สน ๗๕๑๐๑/       วันที ่       กันยายน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖   

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  

๑. เรื่องเดิม 
      องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๖๑-๒๕๖๓  เพ่ือ
กำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ให้เกิดประโยชน์และ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๒. ข้อเท็จจริง 
     เนื่องจากแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) เพ่ือให้มีผลใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  

  ๓. ข้อระเบียบกฎหมาย 
    ๓.๑ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน  

    ข้อ ๒๖๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    ในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตามวรรคหนึ่ง ต้องกำหนดตามกรอบของแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด โดยให้กำหนด
เป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลมีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนั้น  

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
      เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้อง เห็นควรดำเนินการดังนี้ 
      ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามระเบียบกำหนด 
      ๒. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
      ๓. ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร    
(ก.อบต.จังหวัดสกลนคร) 
 
 
 
 

จึงเรียนมา... 
 



 
-๒- 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
ลงชื่อ.............................................. 
(นางสาวณิชาภัทร  ม่อมพะเนาว์) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 
ความเห็น..........................................................  ความเห็น..................................................  
    

 
               (นางวิจิตรตา  ประชาชิต)                   (นายไกรลาศ  พลไชย) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                             หวัหนา้สำนักปลัดอบต. 
 
ความเห็น..................................................................................................................... .................... 
 
 

(นางสาวณฐ  หอมจันทร์ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 

  
 

- พิจารณาแล้วเห็นควร     อนุมัติ                ไม่อนุมัติ     
      
 

(นายรำลึก  อิงเอนุ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


