
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 
ค ำน ำ 

  การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  เป็นการ
วางแผนและก าหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ของกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี  โดยอาศัยความรู้  และประสบการณ์ในการท างานเป็นข้อมูลเบื้องต้น  ตลอดจน
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  น ามาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  ขอบเขตการพัฒนา  เพ่ือน ามาประกอบการ
พิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร  พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการฝึกอบรม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
และทัศนคติของบุคลากร  เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น  และส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายของหน่วยงาน 
 
  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  ถือเป็นบุคลากรที่ส าคัญขององค์กรปกครองท้องถิ่น   
ในการปฏิบัติงานราชการประจ าให้ตอบสนองตามนโยบายและระเบียบของทางราชการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ  ประกอบกับพนักงานส่วนต าบลจะมีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยน 
และโอนย้ายการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนสายงานหรือต าแหน่งตามห้วงระยะเวลา   และเพ่ือ
เป็นการเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นๆ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 - ๒๕66  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรให้ครอบคลุมครอบคลุม ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  
และพนักงานจ้าง ทุกคน 
 
  ดังนั้น การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม ่
จะต้องค านึงถึงภารกิจ  อ านาจ  หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรในองค์การบริหาร ส่วน
ต าบลบ้านใหม่ รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน เพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่
ดี  โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนา ในหลายๆ  มิติ ทั้งใน
ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้ และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ต่อไป 
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บทท่ี 1 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับ

สากล เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization)  
โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11  
ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องสงเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานส่วนต าบลในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
การบริหาราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
        “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหาราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดมิเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึง       
ปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา 
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
  2.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
  3.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่
ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
  4.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่พนักงานส่วนต าบลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกันเพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 15  มกราคม  2546 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24  ตุลาคม  2545  ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ข้อ 258 - 295  
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อน
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการบทบาทและ
หน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติ
ตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตาม
หลักสูตรที่ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม 
การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้  หากองค์การบริหารส่วนต าบล มีความประสงค์จะพัฒนา 
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เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
เห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม  และ
อาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด
ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 15 มกราคม 2546 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24  ตุลาคม  2545 ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 269 ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ จึงได้จัดท าแผนการ
พัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในต าแหน่งต่าง ๆ ในด้านความรู้ความ สามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่   และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็น
การ พัฒนาทางด้านทัศนคติที่ด ีคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากร อีกทางหนึ่งด้วย 
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1. ข้อมูลด้ำนโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรและอัตรำก ำลัง  
  แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ไว้  ดังนี้ 

    

 
ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหนา้ 

 
เพิ่ม/ลด 

 
หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารระดับต้น) 
ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
นิติกร (ปฏิบัติการ/วิชาการ) 
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/วิชาการ) 
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/วิชาการ) 
คร ู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ดูแลเด็ก 
พนักงานขับรถยนต์  
คนงานท่ัวไป 
กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ 
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
กองช่ำง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
นายช่างโยธา (ท่ัวไป/ช านาญงาน) 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
คนงานท่ัวไป 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
 

1 
 
- 
1 
- 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
- 
1 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
1 
- 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
1 
- 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
1 
- 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 

-1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 

+1 
- 

+1 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

+1 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุบเลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ว่างเดิม (ใช้บัญชี กสถ.) 

 
ก าหนดเพิ่ม (ใช้บัญชี กสถ.) 
ว่างเดิม (ใช้บัญชี กสถ.) 
ก าหนดเพิ่ม (ใช้บัญชี กสถ.) 

รวม 30 32 32 32 +2 - -  
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2. อัตรำก ำลังตำมแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี   
อัตราก าลังพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ล ำดับ ชื่อ เลขที่ต ำแหน่ง ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน ระดับ หมำยเหตุ 

1 จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก 32-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ต้น   

2 นายฐาปกรณ์ อรอินทร์ 32-3-00-1101-002 รองปลัด อบต.  (นักบริหารงานท้องถิ่น) ต้น   

  ส ำนักปลัด (01)         
3 นายวิทิศ กองทิพย์ 32-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด            (นักบริหารงานทั่วไป) ต้น   
4 นางสาวกัญจน์ณัฐฎ์ สาลีผล 32-3-01-3105-001 นิติกร ปก./ชก.   
5 นางสุนันทา ผดุงทรัพย์ 32-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.   
6 นางสาวธนิกานต์ ปรักแก้ว 32-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.   
7 นางกาญจนา  บุญชู   คร ู ค.ศ.1 เงินอุดหนุน 
  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ         
8 นางสุพรรณา  ผลนัย  - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล   มีคุณวุฒิ 

9 นางสาวละออ ไทยเทวรักษ์  - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน   มีคุณวุฒิ 

10 นางสาวกมลวรรณ หรั่งน้อย  - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ   มีคุณวุฒิ 
11 นายสันติราษฎร์ สรรพจารย์  - ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา   มีคุณวุฒิ 
12 นายสมกิจ สุขพันธ์  - พนักงานขับรถ   มีคุณวุฒิ 
13  -ว่าง-  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้มีทักษะ 
14 นางล าพึง  กองสถิตย๋       เงินอุดหนุน 
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ล ำดับ ชื่อ เลขที่ต ำแหน่ง ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน ระดับ หมำยเหตุ 

  พนักงำนจ้ำงท่ัวไป         
15 นายสวัสดิ์  เฉลยคาม  - คนงานทั่วไป  -   
16 นายสุวิทย์ นิมิตรดี  - คนงานทั่วไป  -   
17 นายอ านาจ มหาเทียน  - คนงานทั่วไป  -   
18 นายณัฐพงษ์ เอกสนธิ์  - คนงานทั่วไป  -   
19 นายสราวุฒิ กาญจนสน  - คนงานทั่วไป  -   
10 นายสัญญา อินทร์เสวก  - พนักงานขับรถขยะ  -   
  กองคลัง(04)         

21  - ว่าง - 32-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง         (นักบริหารงานคลัง) ต้น  435,600 ว่างเดิม 
22  - 32-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก ก าหนดเพ่ิม 

23  - ว่าง - 32-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง 297,900ว่างเดิม 

24  - 32-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง ก าหนดเพ่ิม 
  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ         

25 นางประนอม  ศาลารมย์         

26 นางสาวปิยะรัตน์ ผดุงชอบ         

27 นางสาวสุชาดา วงษ์ครุธ         
28 นางสาวชนัดดา เทศวงษ์         

 
 
 



 
                                                                            -6- 

 

ล ำดับ ชื่อ เลขที่ต ำแหน่ง ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน ระดับ หมำยเหตุ 

  กองช่ำง(05)         
29 นายจิรพงศ์  พิทยารัตน์ 32-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ต้น  
30 นายประดิษฐ์ ผดุงทรัพย์ 32-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง/ชง  
  พนักงานจ้างตามภารกิจ         

31   -  - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   ก าหนดเพ่ิม 
  พนักงานจ้างทั่วไป         

32 นายสุวรรณ  เข้มแข็ง   คนงานทั่วไป   ผู้มีทักษะ 
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บทท่ี 2 
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 

 

วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) 
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิผล 
  3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเทศบาลและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความ
ร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

   1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อันประกอบด้วย พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานทุกคน 
  2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว 
ไมน่้อยกว่าร้อยละ 85 
 

เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
    1. บุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี 
  2. ประชาชนภายในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ได้รับการบริการ ที่ดีมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
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บทท่ี 3 

กรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร 
 

  การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรมีจุดมุ่งหมาย 
ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์กร มีวิธีการและ
เครื่องมือในการผลักดันสู่ความส าเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนา
บุคลากรในองค์กร ซึ่งการจัดท ายุทธศาสตร์นั้นคือการก าหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู่
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่ วนต าบลบ้านใหม่ นั้ น                
ต้องเป็นการจัดท ายุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร ทั้งนี้ เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหน่วยงานนั้นเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความส าเร็จผ่านทาง
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ เป็นผู้น า เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติ
ภารกิจของตนให้ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง และเพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเชื่อมโยงเฉพาะ                
ในด้านที่เป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้น 
  เพ่ือให้การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ มี
ความสอดคล้องและสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้ก าหนดกระบวนในการจัดท า ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือศึกษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อ าเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์                               
พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร    
  ในการก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร  (ยุทธศาสตร์ องค์การบริหาร               
ส่วนต าบลบ้านใหม่) นั้น เป็นการศึกษาข้อมูลประกอบที่ส าคัญในการจัดท ายุทธศาสตร์ ศึกษาตัวชี้วัดในระดับ
องค์กร เมื่อได้ท าการศึกษาและทบทวนข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้ว                  
จากนั้น จึงด าเนินการก าหนดประเด็นส าคัญในยุทธศาสตร์องค์กร 
  ขั้นตอนที่ 2 กำรท ำ HR SWOT เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ 
“คน” ที่จะท าให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้าน
ทรัพยากรมนุษย ์ที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการท า HR SWOT นั้น 
  -  เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะท าให้องค์กร
บรรลุหรือไม่บรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
  - เป็นการด าเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพ่ือเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลจ านวนมาก 
  - เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม 
  - พิจารณาให้ความส าคัญกับจุดอ่อน เป็นล าดับแรก ๆ 
  - เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                             
ไม่ควรจ ากัดเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว 
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  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนผลการท า HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป 
  ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่จะช่วยสนับสนุนการจัดท ายุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูล
ส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การท า HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูล
ส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังช่วยให้การจัดท ายุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุน
การคิดวิเคราะห์และการจัดท า 
  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ท าให้องค์กรเห็นถึงนัยส าคัญที่มีผล
ต่อการบริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ เช่น การวิเคราะห์จ านวนคนในแต่ละช่วงอายุ ท าให้เห็นถึง
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ด้วยข้อมูลนี้ท าให้การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร จ านวนวันที่ใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉลี่ยจ านวนวันที่บุคลากรได้รับ
ในการพัฒนา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการด าเนินการ
พัฒนาผ่านการใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดีในเรื่องการ
พัฒนาคน 
  ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
องค์กรอื่นซึ่งจะช่วยสนับสนุนการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงที่ว่า องค์กร
ใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่งกว่าองค์กรอ่ืนๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษา
จากประสบการณ์ตรงขององค์กรอ่ืน แล้วน ามาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลดการ
ด าเนินงานแบบลองผิดลองถูก ท าให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
  ขั้นตอนที่ 5 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่ส าคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนในการ
สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์ 
จัดล าดับความส าคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพ่ือจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 
  เมื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาจากขั้นตอนการสร้างยุทธศาสตร์และท าการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์หลักของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่แล้ว ล าดับถัดมา ด าเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง เพ่ือ
คัดเลือกให้เหลือในปริมาณยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จากนั้นน าชื่อยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้ว 
มาก าหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งชื่อโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการก าหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์หรือ
ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ และควรก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตรงต่อยุทธ์ศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นมา   
  ขั้นตอนที่ 6 จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์
มาสู่การปฏิบัติและการก าหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลส าเร็จด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้น
ได้เกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการ
มอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปก าหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งน าไปสู่การ
ประเมินผลงานประจ าปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดข้ึน 
  ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า และ
ความส าเร็จ ทั้งนี้เพ่ือน ามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดขั้นตอนสุดท้ายของการ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ  เพื่อองค์กร 
จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าตามแผนงาน และเมื่อเกิดความล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
ผู้รับผิดชอบ เพ่ือร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด 
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บทท่ี 4 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำบุคลำกร 
 

  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการน าข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผล
และวิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นนั้นสามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนาแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ของกรมชลประทานทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ก าหนดที่มาของข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ได้ 4 ทาง คือ  

1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร  
  2. การรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง    
  3. การสรุปจากแบบสอบถามส ารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร  
  4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่มา
ของข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี ้
 

สรุปกำรสัมภำษณ์จำกผู้บริหำร 
  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผู้บริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
  1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ 

2. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านักงานเพ่ิมข้ึน 
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพ่ือให้บรรลุภารกิจหลัก 
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพ่ือปรับตัวกับนโยบายควบคุมก าลังคนภาครัฐ 
5. การเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการในงาน 

  6. การเสริมสร้างภาวะผู้น าให้แก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

สรุปกำรวิเครำะห์ข้อมูลส ำคัญด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

- โครงสร้างข้าราชการจ าแนกแต่ละช่วงอายุ 
- อัตราการสูญเสียจ าแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ 
- สัดส่วนข้าราชการ ชาย-หญิง 
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม 
- ข้อมูลงบในการพัฒนาบุคลากรต่องบบุคลากร 
- ร้อยละของข้าราชการที่ควรได้รับการพัฒนา 

   

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลดังที่กล่าวข้างต้นนั้น ผลการวิเคราะห์
พบว่า ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ จะประสบปัญหาในเรื่องอัตราก าลังคนที่
จะหายไปจากการโอน (ย้าย) ซึ่งก าลังคนดังกล่าวเป็นก าลังคนในระดับสายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบใน
เรื่องการบริหารงานขององค์กร ความพร้อมของก าลังคนที่จะทดแทนก าลังคนที่หายไป นอกจากนี้ในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจ านวนวันที่ได้รับการพัฒนาของข้าราชการนั้นยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
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สรุปกำรวิเครำะห์ HR SWOT 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่
ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรวบรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันท า 
HR SWOT เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร 
ทั้งนี้สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
  1. จุดแข็ง (Strengths) 

- ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- บุคลากรมีความสามารถและพร้อมที่จะรับการพัฒนา 
- บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 
- บุคลากรมีจิตส านึกในการให้บริการ 
- ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
- มีผู้น าองค์กรที่เข้มแข็ง 

   - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ การมีส่วนร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น 
   - มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณ์อย่างเป็นระบบ 

ฯลฯ 
 

  2. จุดอ่อน (Weaknesses) 
- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม 
- ภาระงานของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน 
- การมอบภาระงานยังไม่ตรงตามศักยภาพของบุคลากร 

   - ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาแหล่งน้ า 
   - ขาดทักษะด้านการสื่อข้อความ บริหารประชาสังคม เพ่ือสร้างแรงสนับสนุนจาก
ประชาชน และทักษะที่จ าเป็นในการท างานเชิงรุก 
   - การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ 
   - ด้านอัตราก าลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในกับปริมาณงาน 
   - ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพ่ือการแก้ปัญหาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 
   - ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการท างานแบบบูรณาการ 
   - บุคลากรไม่ยอมรับเทคโนโลยี 

ฯลฯ 
 

  3. โอกำส (Opportunities) 
   - องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับ และมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ 
   - มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆ
ของรัฐ 

- มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน 
- เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่ส าคัญต่อประชาชนในพ้ืนที ่

ฯลฯ 
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  4. ภัยคุมคำม (Threats) 

- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความส าคัญกับองค์กร 
- งบประมาณไม่เพียงพอ 
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอ้ืออ านวย ต่อการปฏิบัติงาน 
- การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแต่งตั้งบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 13 - 
 

บทท่ี 5 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2566 
 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ได้ถูกน ามาสรุปเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 อีกทั้งได้มีปรับปรุงการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธ
กิจ การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ใหม่ และ
จัดท าเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารให้บุคลากร
ในองค์กรได้มีความเข้าใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
  บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ เป็นผู้มีสมรรถนะสูง เปี่ยมด้วยจริยธรรม เข้าถึง
ประชาชน มีความเป็นสากล ทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรส าเร็จ 
 

พันธกิจ 
  1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน อย่างสูงสุด 
  2. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านใหม่ 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลักส าคัญ 
4. พัฒนาผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ให้มีทักษะการจัดการ และภาวะผู้น าที่เป็นเลิศ 

ฯลฯ 
 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2566 
  1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น 
  3. สร้างภาวะผู้น า และทักษะด้านการบริหาร “คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ใน
การจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

4. สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
  5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้ก าหนดตัวชี้วัด เพ่ือการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร ตัวช้ีวัด 
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ 
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

1. ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมิน 
สมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง (% 
Competency Fit) 
2. จ านวนวันที่ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อปี 

2.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา  
การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น 

จ านวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรได้รับการพัฒนาหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา 
2. ผลการส ารวจภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก 

3.สร้างภาวะผู้น า และทักษะด้านการบริหาร 
“คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ในการ
จูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรซึ่งด ารงต าแหน่ง 
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการพัฒนาในเรื่องภาวะผู้น า 
และการบริหารคน 
2. ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

4.สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีท่ีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ 
ปฏิบัติงาน 

5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1. จ านวนความรู้/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยต่อคนที่ 
บุคลากรบันทึกเข้าระบบ KM 
2. ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 
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บทท่ี 6 

หลักสูตรกำรพัฒนำ 
 

การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ได้พิจารณา
และให้ความส าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า รวมถึงพนักงานจ้างทั้งส่วนราชการ เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้ง
ทางด้านการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ  ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  การบริหาร 
และคุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้  
   ส ำนักปลัด/ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
   ประกอบด้วย  

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. นิติกร 
5. นักพัฒนาชุม 
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. คร ู
8. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
9. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
10. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
11. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
12. พนักงานขับรถ 
13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14. ผู้ดูแลเด็ก 

กองคลัง/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
   ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 
3. เจ้าพนักงานพัสดุ 
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บ 
5. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

กองช่ำง/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการกองช่าง 
2. นายช่างโยธา 
3. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
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  กำรก ำหนดวิธีกำรพัฒนำ โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น 
เช่น การจัดฝึกอบรมโดย องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมที่หน่วยงานอ่ืน
เป็นผู้จัด และการพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะท างาน การจัดให้มีพ่ีเลี้ยงในการท างาน การ
มอบหมายงานการหมุนเวียนงาน การให้ค าปรึกษาแนะน า การติดตามและประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็น
ต้น   
 

  กำรก ำหนดตัวชี้วัดแผนงำนโครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
  เพ่ือให้การติดตามความส าเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้
ก าหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องสนับสนุนต่อความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ จึงได้มีการก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้ 
ซึ่งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความส าเร็จได้ ในการก าหนด
ตัวชี้วัดนั้นต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และสามารถวัดผลได้จริง ส าหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการ
พัฒนาบุคลากร ได้ก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้ 
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แผนกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2566 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่  อ ำเภอ มหำรำช จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1: ยุทธศำสตร์กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 

ที ่ โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ กำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ 
ลักษณะกำรฝึกอบรม/พัฒนำ 

ปี 2564 
(จ ำนวนคน) 

ปี2565 
(จ ำนวนคน) 

ปี2566 
(จ ำนวนคน) 

อบต. 
ด ำเนินกำร

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงำน

อื่น 
1 หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น การฝึกอบรม  -ปลัดอบต. 1 1 1  √ 

2 หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป การฝึกอบรม  -หัวหน้าส านัก 1 1 1  √ 

3 หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรม  -นักทรัพยากรบุคคล 1 1 1  √ 
4 หลักสตูรเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน การฝึกอบรม  -เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1  √ 
5 หลักสตูรนักบริหารงานคลัง การฝึกอบรม  -ผู้อ านวยการกองคลัง 1 1 1  √ 

6 หลักสตูรนักวิชาการเงินและบญัชี การฝึกอบรม  -นักวิชาการเงินและบัญช ี 1 1 1  √ 

7 หลักสตูรนักวิชาการพสัด ุ การฝึกอบรม  -นักวิชาการพัสดุ 1 1 1  √ 

8 หลักสตูรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ การฝึกอบรม -เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 1 1  √ 

10 หลักสตูรนักบริหารงานช่าง การฝึกอบรม -ผู้อ านวยการกองช่าง 1 1 1  √ 

11 หลักสตูรนายช่างโยธา การฝึกอบรม -นายช่างโยธา 1 1 1  √ 

12 หลักสตูรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน การฝึกอบรม -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 1  √ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2: ยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรท ำงำนโดยองค์กร 

ที ่ โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ กำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ 
ลักษณะกำรฝึกอบรม/พัฒนำ 

ปี 2564 
(จ ำนวนคน) 

ปี2565 
(จ ำนวนคน) 

ปี2566 
(จ ำนวนคน) 

อบต. 
ด ำเนินกำร

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงำน

อื่น 
1 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพบุคลากร อบต.บ้านใหม ่
 

จัดการอบรมเอง ณ  อบต.บ้าน
ใหม ่

-ส านักปลัด อบต.บ้านใหม่ 50 50 50 √  

2 โครงการพัฒนาจริยธรรมและคณุธรรม
และจิตส านึกการบริการแก่บุคลากร 

จัดการอบรมเอง ณ อบต.บ้าน
ใหม ่

-ส านักปลัด อบต.บ้านใหม่ 50 50 50 √  

3 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ, พรบ. อ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ 

จัดการอบรมเอง ณ อบต.บ้าน
ใหม ่

-ส านักปลัด อบต.บ้านใหม ่ 50 50 50 √  

4 โครงการฝึกอบรมการบันทึกข้อมลูใน
เว็บไซต ์

จัดการอบรมเอง ณ อบต.บ้าน
ใหม ่

-ส านักปลัด อบต.บ้านใหม ่ 50 50 50 √  

5 โครงการอบรมการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน 

จัดการอบรมเอง ณ อบต.บ้าน
ใหม ่

-ส านักปลัด อบต.บ้านใหม ่ 50 50 50 √  

6 โครงการจัดท าและปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

จัดการอบรมเอง ณ อบต.บ้าน
ใหม ่

-ส านักปลัด อบต.บ้านใหม ่ 50 50 50 √  

7 โครงการอบรมคณะท างานครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในการตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาสังกัด 
อบต.บ้านใหม ่

จัดการอบรมเอง ณ อบต.บ้าน
ใหม ่

-ส านักปลัด อบต.บ้านใหม ่ 50 50 50 √  

8 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้าน
ใหม ่

จัดการอบรมเอง อบต.บ้านใหม ่ -ส านักปลัด อบต.บ้านใหม ่ 50 50 50 √  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2: ยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรท ำงำนโดยองค์กร 

ที ่ โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ กำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ 
ลักษณะกำรฝึกอบรม/พัฒนำ 

ปี 2564 
(จ ำนวนคน) 

ปี2565 
(จ ำนวนคน) 

ปี2566 
(จ ำนวนคน) 

อบต. 
ด ำเนินกำร

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงำน

อื่น 
9 โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนพัฒนา

การศึกษา 
จัดการอบรมเอง อบต.บ้านใหม ่ -ส านักปลัด อบต.บ้านใหม ่ 50 50 50 √  

10 โครงการส่งเสริมการจัดการเรยีนรู/้การจดั
ประสบการณ์ส าหรับผู้เรยีน 

จัดการอบรมเอง อบต.บ้านใหม ่ -ส านักปลัด อบต.บ้านใหม ่ 50 50 50 √  

11 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

จัดการอบรมเอง อบต.บ้านใหม ่ -ส านักปลัด อบต.บ้านใหม ่ 50 50 50 √  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การสร้างขวัญและก าลังใจ 
 

ที ่ โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ กำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมำณ 
ลักษณะกำรฝึกอบรม/พัฒนำ 

ปี 2564 
(จ ำนวนคน) 

ปี2565 
(จ ำนวนคน) 

ปี2566 
(จ ำนวนคน) 

อบต. 
ด ำเนินกำร

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงำน

อื่น 
1 โครงการโบนัส การฝึกอบรม และศึกษาดูงาน -ผู้บริหารท้องถิ่น 

-สมาชิกสภา 
-ปลัด อบต. 
-พนักงานบ้านใหม่ 
-พนักงานจ้าง 

60 60 60 √  

2 โครงการบุคลากรดีเด่น การฝึกอบรม และศึกษาดูงาน -ผู้บริหารท้องถิ่น 
-สมาชิกสภา 
-ปลัด อบต. 
-พนักงานบ้านใหม่ 
-พนักงานจ้าง 

60 60 60 √  

3 สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

การฝึกอบรม และศึกษาดูงาน -ผู้บริหารท้องถิ่น 
-สมาชิกสภา 
-ปลัด อบต. 
-พนักงานบ้านใหม่ 
-พนักงานจ้าง 

60 60 60 √  

4 ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุง่สู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

การฝึกอบรม และศึกษาดูงาน -ผู้บริหารท้องถิ่น 
-สมาชิกสภา 
-ปลัด อบต. 
-พนักงานบ้านใหม่ 
-พนักงานจ้าง 

60 60 60 √  
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บทท่ี 7 

งบประมำณในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ 
 

 
ที ่

 
โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ 

 

งบประมำณ (บำท)  
ที่มำของงบประมำณ 

 
2564 2565 2566 

1 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรอบต. ต าบล
บ้านใหม่ (ส านักปลัด) 

50,000 50,000 50,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

2 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรอบต. ต าบล
บ้านใหม่ (กองคลัง) 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

3 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรอบต. ต าบล
บ้านใหม่ (กองช่าง) 

30,000 30,000 30,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

4 โครงการพัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรมและจิตส านึกการบริการแก่
บุคลากร 

30,000 30,000 30,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

5 โครงการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีสู่ต าบล
บ้านใหม่ 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

6 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

46,000 46,000 46,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

7 โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรื่อน 

50,000 50,000 50,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

8 โครงการจัดท าและปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

50,000 50,000 50,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

9 โครงการจัดกิจกรรม 5 ส และ Big 
Cleaning Day 

- - - ข้อบัญญัติงบประมาณ 

10 
 

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น 

7,000 
 

7,000 7,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 

11 โครงการอบรมคณะท างานครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัด อบต.บ้านใหม่ 

20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
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บทท่ี 8 
กำรติดตำมและประเมนิผล 

ให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านใหม่  ประกอบด้วย 
   1.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  ประธานกรรมการ 

  2.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่   กรรมการ 
3.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  กรรมการ 

  4.  ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
  5.  หัวหน้าส านักปลัด              กรรมการและเลขานุการ 
  9. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล              ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการ
ประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

1)  การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน-หลังและแบบสอบถามติดตามการประเมินผล
ภายหลังจากการได้รับพัฒนาไปได้ระยะหนึ่ง 

2) การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงานและ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ของผู้เข้าร่วมการพัฒนา 

3)  การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอ่ืนที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีที่
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 
  การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกส าคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการด าเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน  ทั้งในด้าน
ความส าเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์การ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึงได้
ก าหนดแนวทางในการประเมินผลบุคลากร 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 

 

รูปแบบท่ี 1 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 
  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งที่จะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
การวางแผนพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ให้มีคุณลักษณะตามที่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องการ โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  
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1) ควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  เป็น Competency ที่บุคลากรทุกต าแหน่งภายในมหาวิทยาลัยต้องมี ซึ่งจะเป็น Competency  
ที่ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ประกอบด้วย 
       1.1) การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการ
เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้รับบริการ
อาจเป็นได้ทั้งนักศึกษา บุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในของสถาบัน 
       1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ 
สุจริตในการท างาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม
ทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของ
สถาบันมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
       1.3) การมุ่งมั่นเพ่ือบรรลุความส าเร็จ (Achievement Motivation): ความมุ่งมั่นจะ
ปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง 
หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น อีกท้ังยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก โดดเด่น และท้าทาย 
       1.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ 
บุคลิกภาพและอ่ืน ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการท างาน 
เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน 
       1.5) การท างานเป็นทีม ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน
หน่วยงาน หรือสถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการ
สร้างและด ารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 
 

  2) สมรรถนะตำมภำระงำน (Functional Competency) 
       เป็น Competency ที่ใช้เฉพาะต าแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย 
       2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและ
ขั้นตอนการท างาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จได้ 
       2.2) ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ทักษะความช านาญที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 
       2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระท าหรือ
คุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล 
       2.4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหาร
จัดการโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด 
 

  รูปแบบท่ี 2 กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบประจ ำปี 
  การพิจารณาความดีความชอบประจ าปีบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อิง
ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปีงบประมาณ
ของ องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นส าคัญ 
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บทสรุปผู้บริหำร 

 
 

 การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ สามารถ
ปรับเปลี่ยนแก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้ตามระเบียบกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน  อาจเป็นเหตุให้
การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจ าเป็น 
อาจต้องท าการยุบหรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย         
ถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    

กำรส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรฝึกอบรมของบุคลำกรในสังกัด  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ 

          การส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล            
บ้านใหม่วัตถุประสงค์เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์และจัดท าแผนฝึกอบรมประจ าปีให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากที่สุด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท้องถิ่นในส่วนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งน้ าร้อนรับผิดชอบ และเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 

 

ข้อมูลทั่วไป  
  ผู้ตอบแบบสอบถาม 19 คน จากทั้งหมด 3 ส่วน (คิดเป็นร้อยละ 100) มีการกระจายของข้อมูลอย่าง
ครอบคลุมทั่วถึงทั้งเพศ อายุ การศึกษาประสบการณ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  

ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว เป็นพนักงานส่วนต าบล คิดเป็นร้อยละ 47   เป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ คิดเป็นร้อยละ 53  

ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 50 เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 30 เป็นผู้
จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 20 เป็นผู้จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
 เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ในการท างาน พบว่าร้อยละ 17 มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 62 มี
อายุงานระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 21 มีอายุงานระหว่าง 11-15 ปี  
 

หลักสูตรตำมควำมต้องกำรของบุคลำกร 
หลักสูตรที่ความต้องการมากที่สุดตามล าดับมากไปหาน้อย คือ    

ล ำดับ หลักสูตร ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม 
1 บทบาท – หน้าที่ และความรับผิดชอบตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง 
65 

2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

25 

3 ทักษะทางวิชาชีพ/ตามสายงาน 10 
4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 5 
5 การอบรมหลักสูตรทางวินัย  5 
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ระยะเวลำกำรฝึกอบรม   

ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 50.98 พอใจที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มี 
ระยะเวลาฝึกอบรม 2-3 วัน ร้อยละ 37.61 พอใจในหลักสูตรที่มีระยะเวลา 5-7 วัน ร้อยละ 4.11  พอใจใน
หลักสูตรที่มีระยะเวลา 8-15 วัน และมีเพียงร้อยละ 1.61 ที่พอใจในหลักสูตรที่มีระยะเวลามากกว่า 15 วัน
ขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบมากกว่าหนึ่งทางเลือก 

 
สถำนที่ฝึกอบรม  
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า ควรจัดให้มีการฝึกอบรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ
ใกล้เคียง เนื่องจากสะดวกในการเดินทาง 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
ผลการส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรของหน่วยงานสังกัด  องค์การบริหารส่วนต าบล                

บ้านใหม่ จะเป็นข้อมูลให้ได้ทราบความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ทุกระดับ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม
เพ่ือน าข้อมูลที่เป็นจริงมาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่าย 
การประเมินติดตามผลการอบรมให้เป็นไปตามหลักประกันคุณภาพ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และจัดท าแผน
ฝึกอบรมประจ าปีให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากที่สุด เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท้องถิ่นใน
ส่วนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่รับผิดชอบ และเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
    ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม ่

    ที่ 86/2563 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2566  
........................................... 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 270 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล                  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลง
วันที่  28 ตุลาคม 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 55  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ดังนี้ 

๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานกรรมการ 
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ 
3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
5. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการและเลขานุการ 
6. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

    โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แล้วรายงานผลต่อนายองค์การ
บร ิหารส ่วนต าบล  เ พื ่อรายงานขอความเห ็นชอบต ่อคณะกรรมการพน ักงานส ่วนต าบลจ ังหว ัด
พระนครศรีอยุธยา ต่อไป  
 

    ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
 

         สั่ง   ณ  วันที่  12  กันยายน    พ.ศ. 2563 
 
 
                                                  (นายวัชรพงศ์  ระดมสิทธิพัฒน์) 

        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



   กำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 – 2566 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ 

วันที่  21  เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ 

 

ผู้เข้ำประชุม 

 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายวัชรพงศ์  ระดมสิทธิพัฒน์ นายกอบต.บ้านใหม่   

2 จ่าเอกพีระยศ  วรรณเผือก ปลัดอบต.บ้านใหม่   

3 นายฐาปกรณ์  อรอินทร์ รองปลัดอบต.บ้านใหม่   

4 นายจิรพงศ์  พิทยารัตน์ ผอ.กองการช่างอบต.บ้านใหม่   

5 นายวิทิศ  กองทิพย์ หัวหน้าส านักปลัด   

5 นางสุพรรณา  ผลนัย ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 – 2566 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ 

วันที่   21   เดือน  กันยำยน  พ.ศ.2563 เวลำ 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ 

--------------------------------------- 
 

ผู้มำประชุม 
1. นายวัชรพงศ์  ระดมสิทธิพัฒน์   ประธานกรรมการ 

2. จ่าเอกพีระยศ  วรรณเผือก     กรรมการ 

3. นายฐาปกรณ์  อรอินทร์    กรรมการ 

4. นายจิรพงศ์   พิทยารัตน์    กรรมการ 

5. นายวิทิศ  กองทิพย์     กรรมการ/เลขานุการ 

6. นางสุพรรณา  ผลนัย         ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มำประชุม 
เริ่มประชุมเวลำ 13.00 น. 

  เมื่อกรรมการฯ มาครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี ้

วำระท่ี 1  รับรองรำยงำนกำรประชุม 
- ไม่มี - 

วำระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งก่อน 
- ไม่มี – 

วำระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
 

  ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจง 
 

เลขานุการฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 
2564 – 2563  จะได้สิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขึ้น เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566  ตามค าสั่ง อบต.บ้านใหม่ที่ 86/2563 ลงวันที่ 12 
กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2566 

                   /ตามหนังสือ... 
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                   ตามหนังสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่  0023.2/ว 12645  ลงวันที่  11  

กรกฎาคม  2560  เรื่อง  การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2561 – 2563  แจ้งว่าแผนอัตราก าลัง  3  ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบล    จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.  2564 -2566  เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564  - 2566  ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหัวข้อพิจารณา ดังนี้  

 

 3.1  พิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร  
 

 ประธานฯ ขอให้ปลัด อบต.ฯ ชี้แจง 
  ปลัดอบต.ฯ ชี้แจงว่า การก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรนั้น ต้องสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 – 2566  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย   ที่ มท 0209.3/10532 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 เรื่อง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 – 2566 ในการเสริมสร้างธรรม
มาภิบาล โดยก่อนอื่นต้องวิเคราะห์ข้อมูลในกรอบของวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนา
บุคลากร ตลอดจนปัจจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ  
จ าเป็นต้องศึกษาทราบถึงทิศทาง หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยสังเขป 
รวมทั้งปัจจัยภายในและ ปัจจัยภายนอก เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดระบบการพัฒนา
บุคลากรของจังหวัดอย่างทั่วถึงตรงตาม เป้าหมายการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล อย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน โดยใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย 

 

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร ตำมเอกสำรที่
ทำงเลขำนุกำรฯ ได้เสนอไปในเบื้องต้นแล้ว  

 

ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน – ภำยนอก  
 

จุดแข็ง 
ล ำดับ ประเด็น 

1 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน  
2 บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นผลส าเร็จ  
3 อบต. จัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการปฏิบัติราชการ  
4 บุคลากรท างานเป็นทีมได้ดี  
5 บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ  
6 บุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
7 การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความเป็นธรรม  
8 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของบุคลากร  
9 งานบริหารบุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและใช้เวลาเหมาะสม  
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10 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความทันสมัย และสามารถใช้งาน ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  
11 อบต. จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติราชการ  
12 อบต. มีการจัดสิ่งจูงใจที่ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติราชการให้บรรลุประสิทธิผล  
13 บุคลากรในจังหวัดมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทั้งผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน และระหว่าง ผู้ปฏิบัติงาน

ด้วยกัน  
14 บุคลากรมีความเข้าใจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของ อบต. เป็นอย่างดี  

จุดอ่อน 
ล ำดับ ประเด็น  

1 บุคลากรขาดการพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม ขาดจิตส านึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่  
2 การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้งยังมีการใช้ระบบอุปถัมภ์  
3 การด าเนินการทางวินัยต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานต่ าหรือมีศักยภาพน้อยยังไม่จริงจัง  
4 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่ได้มาตรฐาน  
5 อบต. ไม่มีการก าหนดสายทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
6 อบต. ไม่มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
7 การพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมทุกระดับ  
8 บุคลากรขาดการท างานเชิงบูรณการ  
9 ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานยังใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มากกว่าใช้ 

ผลส าเร็จของงาน  
10 ขาดการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพันในการปฏิบัติราชการ  
11 บุคลากรของ อบต. มีการโอนย้ายบ่อย  
12 วัฒนธรรมองค์กรไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติราชการเชิงรุกและไม่ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติต่อ บุคลากร

อย่างเท่าเทียมกัน  
13 อบต. ขาดการติดตามประเมินผลด้านก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
14 บุคลากรขาดการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  
15 ผู้บริหารทุกระดับยังได้รับการพัฒนาน้อย  
16 อบต. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไม่มากพอ  
17 ไม่มีการวางแผนก าลังคนที่เป็นระบบ เพ่ือทดแทนก าลังคนที่ขาดแคลน  
18 เทคโนโลยีสารสนเทศด้านก าลังคนยังถูกน ามาใช้ไม่เต็มศักยภาพ  
19 บุคลากรยังมีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
20 อบต. ยังคงประสบปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
21 บุคลากรยังขาดความเข้าใจการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
22 อบต. ขาดการสร้างและส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสูง  

 

โอกำส 
ล ำดับ  ประเด็น  

1 การปฏิรูประบบราชการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ท าให้ต้องเร่งพัฒนาบุคลากร  
2 ระบบการประเมินผลงานและการให้รางวัล ท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  
3 ระบบการบริหารงานเชิงบูรณการ ท าให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความคล่องตัวขึ้น  
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4 การปรับระบบโครงสร้างต าแหน่งใหม่เป็นโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่ บุคลากร 

และท าให้บุคลากรท างานได้ตรงกับความรู้ความสามารถของตน  
5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการท างานของท้องถิ่น ส่งผลให้การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลต้องมีความโปร่งใส  
6 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสให้บุคลากรสามารถสื่อสารและท าความเข้าใจกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
7 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ และท าให้เกิดการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง  
 

8 นโยบายรัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมากขึ้น  
9 การปรับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้บุคลากรต้องมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น  

10 ประชาชนมีความต้องการบริการที่มีคุณภาพ ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองเร่งพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร  

 

ภัยคุกคำม 
ล ำดับ ประเด็น 

1 การเมืองเข้ามาแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อน ย้ายบุคลากรทุกระดับ ท าให้การวาง 
อัตราก าลังไม่เหมาะสมกับภารกิจ 

2 ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสูง ท าให้ อบต. ขาดแคลนบุคลากรในบางสาขา 
3 กฎหมายหลายฉบับล้าสมัยไม่เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ 
4 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรน้อย ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและสร้างสิ่งจูงใจ 
5 ส่วนราชการต่างๆ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน ท าให้ศักยภาพของบุคลากรไม่

เท่าเทียมกัน ยากแก่การท างานร่วมกัน 
6 การยึดระเบียบการบริหารบุคคล ท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ จังหวัด 

7 ระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกันระหว่างท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค เป็นอุปสรรคต่อการ 
โอนย้ายบุคลลากร 

8 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่รวดเร็ว ท าให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลง  

 
ที่ประชุมได้ร่วมก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนา ในการจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์กำรพัฒนำ 
1.1 เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 

1.2 เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และ
การพัฒนาตนเองให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1.3.1 เ พ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติ งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุด 
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1.4 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้  ในการ

ปฏิบัติงาน   

ดังนี้  
        1)  ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
        2)  ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  

                  3)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
                  4)  ด้านการบริหาร  
                  5)  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม   
 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ   
1.1 บุคลากรที่บรรจุใหม่ได้รับการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ          

1.2  บุคลากรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ   
1.3  บุคลากรได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปี  
1.4  บุคลากร ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตรต่อปี 
1.5  มีการจัดสรรงบประมาณด้านการฝึกอบรมหรือส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ ไม่

น้อย  
       กว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  
ที่ประชุมได้ร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ

พัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 - 2566  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  : กำรก ำหนดมำตรฐำนคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้ำงกลุ่มผู้น ำและ
องค์กำร สุจริตธรรม ท่ีมีศักดิ์ศรี  

กลยุทธ์ที่ 1.1  ยกย่องบุคลากร / ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม   
กลยุทธ์ที่ 1.2  สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organizational Integrity)   
กลยุทธ์ที่ 1.3  ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  : กำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้ำงทักษะ และพัฒนำพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบต่ำง ๆ  

กลยุทธ์ที่ 2.1  ปลูกจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรม 
                  ราโชวาท 
กลยุทธ์ที่ 2.2  ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่บุคลากร

ทุก 
                  ระดับ 
กลยุทธ์ที่ 2.3  สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ ให้ค าปรึกษา แนะน า และข้อมูล 
                  ข่าวสารด้านธรรมาภิบาล                
กลยุทธ์ที่ 2.4  พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรอย่างเข้มข้น  
กลยุทธ์ที่ 2.5  ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคม 

        อาเซียนและสู่มาตรฐานสากล  
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ยุทธศำสตร์ที่ 3  : กำรปรับปรุงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล   

กลยุทธ์ที่ 3.1  ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน 
ย้าย  

        โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ที่ 3.2  ขับเคลื่อนจรรยาบรรณบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ    
กลยุทธ์ที่ 3.3  ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคลากร   
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  : กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้ำงพื้นฐำน
ทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล 

กลยุทธ์ที่ 4.1  เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ 
                  กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง    
กลยุทธ์ที่ 4.2  เปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการ 

        ติดตามสถานการณ์การท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ตัวช้ีวัดและข้อเสนอระดับเป้ำหมำย  

 1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564– 2566 ในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล 

 2. ระดับความโปร่งใสในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้น อย่าง
น้อยร้อยละ 20 ในปี 2563 เทียบกับปี 2560 

 3. ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการท างานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสูงขึ้น มากกว่าร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 

 4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการที่โปร่งใสและเป็น
ธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่
ผ่านมา 

 5. ร้อยละของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลที่เข้าใจและประยุกต์
หลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการมากกว่าร้อยละ 
60 ของจ านวนประชากรที่สุ่มทดสอบ 

 6. ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงาน
ที่เพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 60 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 

 3.1  พิจำรณำก ำหนดหลักสูตรกำรพัฒนำ   
 

 ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจง  
 

  เลขานุการฯ ชี้แจงว่า ตามที่ได้ด าเนินการส่งแบบสอบถามความต้องการในการ
ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ให้กับ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
จ านวน 25 ชุด  และส่งแบบสอบถามต้องการในการฝึกอบรบ (ส าหรับผู้บังคับบัญชาชั้นต้น) 
จ านวน 4 ชุด ได้ท า การสรุปแล้ว ดังนี้ 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  

 

กำรส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรฝึกอบรมของบุคลำกรในสังกัด  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ 

 
  การส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล            
บ้านใหม่วัตถุประสงค์เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์และจัดท าแผนฝึกอบรมประจ าปีให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากที่สุด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท้องถิ่นในส่วนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งน้ าร้อนรับผิดชอบ และเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 

 

ข้อมูลทั่วไป  
  ผู้ตอบแบบสอบถาม 19 คน จากทั้งหมด 3 ส่วน (คิดเป็นร้อยละ 100) มีการกระจายของข้อมูลอย่าง
ครอบคลุมทั่วถึงทั้งเพศ อายุ การศึกษาประสบการณ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  

ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว เป็นพนักงานส่วนต าบล คิดเป็นร้อยละ 47   เป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ คิดเป็นร้อยละ 53  

ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 50 เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 30 เป็นผู้
จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 20 เป็นผู้จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
 เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ในการท างาน พบว่าร้อยละ 17 มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 62 มี
อายุงานระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 21 มีอายุงานระหว่าง 11-15 ปี  
 

หลักสูตรตำมควำมต้องกำรของบุคลำกร 
หลักสูตรที่ความต้องการมากท่ีสุดตามล าดับมากไปหาน้อย คือ    

ล ำดับ หลักสูตร ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม 
1 บทบาท – หน้าที่ และความรับผิดชอบตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง 
65 

2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

25 

3 ทักษะทางวิชาชีพ/ตามสายงาน 10 
4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 5 
5 การอบรมหลักสูตรทางวินัย  5 

  
ระยะเวลำกำรฝึกอบรม   

ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 50.98 พอใจที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มี 
ระยะเวลาฝึกอบรม 2-3 วัน ร้อยละ 37.61 พอใจในหลักสูตรที่มีระยะเวลา 5-7 วัน ร้อยละ 4.11  พอใจใน
หลักสูตรที่มีระยะเวลา 8-15 วัน และมีเพียงร้อยละ 1.61 ที่พอใจในหลักสูตรที่มีระยะเวลามากกว่า 15 วัน
ขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบมากกว่าหนึ่งทางเลือก 
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สถำนที่ฝึกอบรม  
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า ควรจัดให้มีการฝึกอบรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ
ใกล้เคียง เนื่องจากสะดวกในการเดินทาง 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
ผลการส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรของหน่วยงานสังกัด  องค์การบริหารส่วนต าบล                

บ้านใหม่ จะเป็นข้อมูลให้ได้ทราบความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ทุกระดับ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม
เพ่ือน าข้อมูลที่เป็นจริงมาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่าย 
การประเมินติดตามผลการอบรมให้เป็นไปตามหลักประกันคุณภาพ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และจัดท าแผน
ฝึกอบรมประจ าปีให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากที่สุด เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท้องถิ่นใน
ส่วนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่รับผิดชอบ และเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 
 

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำก ำหนดหลักสูตรกำรพัฒนำ ตำมเอกสำรที่ทำง
เลขำนุกำรฯ ได้เสนอไปในเบื้องต้นแล้ว  

 

ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 
 

หลักสูตรกำรพัฒนำ 
 

ล ำดับ หลักสูตรกำรพัฒนำ รำยละเอียดกำรพัฒนำ 
1 หลักสูตรความรู้พื้นฐานใน

การปฏิบัติราชการ 
การพัฒนาด้านความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล สถานที่ 
โครงสร้างของงาน และนโยบายต่างๆ เป็นต้น 

2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

การพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการ
ปฏิบัติ งานในหน้าที่ รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

3 ด้านความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละต าแหน่ง 

การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ 

4 ด้านการบริหาร การพัฒนาในรายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารและการ
บริการประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมาย
งาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

5 ด้านศีลธรรมคุณธรรม และ
จริยธรรม 

การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ  เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข 

 
ประธานฯ ชี้แจงว่า ในส่วนของวิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ  และงบประมาณในการ

พัฒนา มอบหมายให้ ปลัดอบต.ฯ  และหัวหน้าส านักปลัดฯ โดยมีเลขานุการฯ เป็นผู้ช่วย ใน
การระบุวิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ  และงบประมาณในการพัฒนาให้เป็นไปตาม 
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วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ พัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 – 2566  ตลอดจนหลักเกณฑ์ ระเบียบ หนังสือสั่งการ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอ  ร่างแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 -2566
ให้แล้วเสร็จพร้อมแผนอัตราก าลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 – 2566  

 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
วำระท่ี 4        เรื่องอ่ืนๆ 
    -  ไม่มี- 

 

 หลังจากด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ 
กล่าวขอบคุณและขอปิดการประชุม 
 

ปิดประชุมเวลำ 16.00 น. 

 

 

   ลงชื่อ                ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางสุพรรณนา  ผลนัย) 

         ผู้ชว่ยเลขานุการฯ 
 
 

 

   ลงชื่อ               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายวัชรพงศ์  ระดมสิทธิพัฒน์) 

         ประธานคณะกรรมการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนบลบ้ำนใหม่ 
  เรื่อง กำรใช้แผนพัฒนำบุคลำกร (พ.ศ. 2564 – 2566)  

ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอมหำรำช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
_______________ 

 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 – 
2566  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  และเพ่ือเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา 11 และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศก.
อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านใหมแ่ละจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากร ฝ่ายการเมือง พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง นั้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 
2564 – 2566  ต่อไป 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่  29   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
     (นายวัชรพงศ์  ระดมสิทธิพัฒน์) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม ่
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกำศประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ 

     องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ดังนี้ 

 

 

 

 

ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอมหำรำช จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

พุทธศักรำช  2564 - 2566 
__________________ 

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550  มาตรา 279  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

 1.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้ง ในระดับองค์กรและระดับบุคคล   
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลปริกเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   3.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.  ท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ  
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อ
สังคม ตามล าดับ 
    5.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

/ หมวด 1... 

 
 
 



หมวด 1 
บททั่วไป 

 

ข้อ 1  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
“ ประมวลจริยธรรม” หมายถึงประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

ใหม ่
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงาน
จ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านใหม ่

ข้อ 2  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

หมวด 2 
มำตรฐำนจริยธรรม 

ส่วนที่ 1 
มำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก 

ส ำหรับข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้านใหม่ 
ข้อ 3  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ  ดังนี้ 

(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
(4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(5) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชน

ให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

/ ส่วนที่ 2 
 

       



 
ส่วนที่ 2 

จรรยำวิชำชีพขององค์กร 
 

ข้อ 4 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

ข้อ 5 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ข้อ 6 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 7 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อม 
เสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 

ข้อ 8 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ
ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ 9 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

ข้อ 10 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย  
มีอัธยาศัย 

ข้อ 11 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่  
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ /พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาต 
จากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

ข้อ 12 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

ข้อ 13 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม จรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

 

ข้อ 14 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน 
และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 
 
 
 

/ ส่วนที่  3... 
 



 
ส่วนที่ 3 

จรรยาวิชาชีพ (ถ้ามี) 

หมวด 3 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ 1 
กลไกกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ 15 ให้ส านักงานปลัดมีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึง
และเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 (1) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

(2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านใหม่หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่หรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 

(3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามสมควร  อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่หรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

(4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง
หรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(5) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือ

ปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด 
(7) อ่ืนๆตามที่เห็นสมควร 
 
 
 
 

/ ข้อ 16... 
 
 
     



ข้อ 16 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพ่ือควบคุม ก ากับ 
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 
(1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
(3) กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านใหม่ลุโละที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ใหมน่ั้น  จ านวนสองคน 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ให้กรรมการตาม(1) –(3) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือก 
ให้เหลือสองคน 

ให้หัวหน้าส านักงานปลัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 

ข้อ 17 คณะกรรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 (1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่

มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืน  
ตามประมวลจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง  
ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน   
ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผน่ดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ผู้บังคับบัญชา
ใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(8) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย      
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้

บังคับ 
/ ส่วนที่ 2... 

 



ส่วนที่ 2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ 18 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม     

ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
ข้อ 19 การด าเนินการตามข้อ 18  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่

น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
ข้อ 20 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่  

ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหน่ง 
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต  สภาพแวดล้อมแห่งกรณี 
ผลร้ายอันเกิดจาการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

ข้อ 21 หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ 19  แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 18 สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้ รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ18 สั่ง
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 24 แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 

ข้อ 22 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  18 ข้อ 19  และข้อ 21   
ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการด าเนินการทาง
วินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ 23 การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ 21  ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด 4 
ขั้นตอนกำรลงโทษ 

 
ข้อ 24 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิด

ทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน หรือน าไป
ประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณา
ความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ 25 เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ 21 แล้ว  ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลปริกด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ 27 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 
 

      / ข้อ 26... 
 

 



บทเฉพำะกำล 
ข้อ 26 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 24  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 17 (2) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
ข้อ 28 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล

จริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  คณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
     ------------------------------ 

 
 
 
 


