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บทที่ 1 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

  ๑. ความเปนมาและความสําคัญ 
     ๑.๑  ภาวการณเปล่ียนแปลง 

  ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการและการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม ผูนําหรือผูบริหารองคการตาง ๆ ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ    ตาง 
ๆ โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางานเพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม ๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคการ ซ่ึงนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบบริหาร
ความรูภายในองคการ เพ่ือใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรูท่ีมีอยูภายในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม 
 

      ๑.๒  พระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.  
๒๕๔๖ 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑ ระบุดังนี้ “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการ
เรียนรูอยางสมํ่าเสมอโดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใช
ในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการให
เกิดผลสัมฤทธิ์” 

           “ในการบริหารราชการแนวใหมสวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศท่ีมีผลกระทบ
ตอประเทศไทยโดยตรง ซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม 
จากการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไวตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการ
สรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลาในพระราชกฤษฎีกา
ฉบับนี้ จึงกําหนดเปนหลักการวาสวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรู
อยางสมํ่าเสมอโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได

อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถสรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผู มีความรู  ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา มี
ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน 
เพ่ือการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 
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๕. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผู มีความรู  ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา มี
ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๖.  ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน 
เพ่ือการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 

 ๑.๓. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการบริหารงาน

บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  สวนท่ี ๓ เรื่องการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขอ ๒๖๙ กําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบลจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพในการจัดทําแผนการพัฒนา
บุคลากรพนักงานสวนตําบล ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบลท่ีคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงาน   สวนตําบล มีระยะเวลา 
๓ ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล  กอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี โดย
ผูบังคับบัญชาตองพัฒนา ๕ ดาน  ดังนี้ 

๑.  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
๒.  ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 
๓.  ดานการบริหาร 
๔.  ดานคุณสมบัติสวนตัว 
๕.  ดานศีลธรรมคุณธรรม  
เพ่ือใหเปนไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการ

บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลกระแชง  จึงไดจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรข้ึน  
  ๒. การดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.2565)การดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลกระแชง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒5๖4 ประกอบดวย
เนื้อหา ๖ เรื่องสําคัญ ไดแก  
       ๑. การวิเคราะหความตองการอัตรากําลังและแผนอัตรากําลัง  
       ๒. การพัฒนาบุคลากร  
       ๓. ระบบคาตอบแทนและสวัสดิการ  
       ๔. ระบบการประเมิน  
       5. ระบบความกาวหนาในสายวิชาชีพ  
       ๖. การรักษาไวและเกษียณ 
 

 
 

 

 

 

 

2 



บทที่ ๒ 

ผลการดําเนินการ 
   องคการบริหารสวนตําบลกระแขง  ไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวน

ตําบลกระแชง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ต.ค.64 -  มี.ค.65) ดังตอไปนี้  

  ๑. การวิเคราะหความตองการอัตรากําลังและแผนอัตรากําลัง 

     ๑. การดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 องคการบริหารสวนตําบลกระแชง อําเภอ

บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอัตรากําลังพนักงานฯท้ังสิ้น จํานวน 34 อัตรา แยกเปน  

       - พนักงานสวนตําบลจํานวน 13 อัตรา ตําแหนงวาง 3 อัตรา  

       - พนักงานครู จาํนวน 2 อัตรา   ตําแหนงวาง -  อัตรา 

       - พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 11 อัตรา ตําแหนงวาง - อัตรา  

       - พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 8 อัตรา ตําแหนงวาง 2 อัตรา  

       การดําเนินการสรรหาและรับโอน (ยาย) พนักงานสวนตําบล 3 อัตรา  ดังนี ้

    1. ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก (วาง)  ขอให กสถ.เปนผูเปดสอบ  

    2. ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุปก/ชก  (วาง)  รับโอน 

    3. ตําแหนง  นักวิชาการตราจสอบภายใน  ปก/ชก (วาง)  รับโอน 

       การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงาน   4 ตําแหนง  4  อัตรา  ดังนี ้

  พนักงานจางภารกิจ  

     1. ตําแหนง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 1 อัตรา 

     2. ตําแหนงพนักงานขับรถยนต (ทักษะ) 1  อัตรา 

     3.  ผูชวยผูดูแลเด็ก  (ทักษะ) 1  อัตรา 

  พนักงานจางท่ัวไป  

     1 ตําแหนง   คนงาน  1 ตําแหนง  1 อัตรา   

  ๒. การพัฒนาบุคลากร  

      ๒.๑ แผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลกระแชง ประจาํปงบประมาณพ.ศ. ๒5๖5 

บุคลากรเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและมีความสําคัญมากท่ีสุดในองคกร บุคลากรจะเปนผูผลักดันใหองคกรสามารถ

ดําเนินภารกิจตางๆ ใหสําเร็จลุลวง และยังเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาองคกรในทุกๆ ดาน การสงเสริมสนับสนุน

ใหบุคลากรมีความรูความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน ท่ีสูงข้ึนตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร 

จะทําใหองคกรสามารถดําเนินงานใหเกิดความกาวหนา และเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง การจะบรรลุเปาประสงค

ดังกลาวมีความจําเปนท่ีจะตองมีแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการเสริมสรางศักยภาพและ

คุณภาพของทัพยากรบุคคลใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

       ๒.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลกระแชง องคการบริหารสวน

ตําบลกระแชงมุงพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติ หนาท่ีเพ่ือขับเคลื่อนไปสู

วิสัยทัศน และกาวทันการเปลี่ยนแปลงตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี อยางมีประสิทธิภาพ องคการ

บริหารสวนตําบลกระแชงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร คือ  
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       ยุทธศาสตรท่ี ๑ การกําหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติใหกับ 

ขาราชการและพนักงานจาง โดยมีกิจกรรมดังนี้  

       ๑. จัดใหมีแนวทางและการดําเนินการยกยองบุคลากร เพ่ือเปนตนแบบ  

       ๒. สรางองคกรใหมีความโปรงใส และมีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)  

       ๓. กําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการ และพนักงานจาง  

       ยุทธศาสตรท่ี ๒ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน สรางทักษะและพัฒนาขาราชการ โดยมี

กิจกรรมดังนี้  

       ๑. ปลูกจิตสํานึกผานแนวทางตนแบบ เซน พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระ

บรมราโชวาท  

       ๒. หลักสูตรฝกอบรมและโครงการพัฒนาท่ีเหมาะสมของขาราชการแตละตําแหนง ท้ังท่ีจัด

เองและหนวยราชการอ่ืนจัดทํา  

       ๓. สรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและการจัดองคความรู  

       ๔. การกําหนดใหมีการปฐมนิเทศขาราชการ และพนักงานจาง บรรจุใหม  

       ยุทธศาสตรท่ี ๓ การปรับปรุงระบบการบรหิารงานบุคคล โดยมีกิจกรรมดังนี้  

       ๑. สรางกระบวนการการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ใหมีความโปรงใส  

       ๒. กําหนดหลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีขัดเจน ใหบุคลากรทุกคน

ทราบลวงหนา  

       ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางกระบวนการมีสวนรวมและความสามัคคี โดยมีกิจกรรมดังนี้  

       ๑) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น แนวทางการปฏิบัติงาน

และการพัฒนา  

       ๒) เปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน และ

การพัฒนา  

         ๒.๓ ยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน สรางทักษะและพัฒนาขาราชการ องคการ

บริหารสวนตําบลกระแชงไดจัดสงบุคลากรเขารับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน สรางทักษะและพัฒนาขาราชการ 

มีจํานวนขาราชการท่ีเขารับการฝกอบรม อยางนอย 1 หลักสูตร /ป ท่ีระบุไวในแผนพัฒนาบุคลากรจํานวน

ขาราชการท้ังหมด    13  ตําแหนง  (ไมรวมตําแหนงวาง)  สงเขารับการอบรมประจําปงบประมาณ  2565  

จํานวน  10  คน  คิดเปน 76 % 
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รายงานผลการฝกอบรม  เพ่ือพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ  2565 
องคการบริหารสวนตําบลกระแชง  อําเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล หัวขออบรม/สัมมนา วัน เวลา สถานท่ี จัดโดย 
1 นายการุณ  พิริยายน 

ตําแหนง  ปลัด อบต. 
การเตรียมความพรอมบุคลากรในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาอบต. 

วันท่ี 4 พฤศจิกายน  2563  
โรงแรมกรุงศรีรีเวอร 
 จ.พระนครศรีอยุธยา 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด 

2. นางสาวสุภาพร  ศุขมณี 
ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

การเตรียมความพรอมบุคลากรในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาอบต. 

วันท่ี 4 พฤศจิกายน  2563  
โรงแรมกรุงศรีรีเวอร 
 จ.พระนครศรีอยุธยา 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด 

3. นายสืบพงศ  ดอนมุงคุณ 
ตําแหนง  หัวหนาสํานํากปลัด 

การเตรียมความพรอมบุคลากรในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาอบต. 

วันท่ี 4 พฤศจิกายน  2563  
โรงแรมกรุงศรีรีเวอร 
 จ.พระนครศรีอยุธยา 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด 

4. นางทัศนา  เอ้ืออวยชัย  แนวปฏิบัติการจายเงินแบบมืออาชีพ วันท่ี 6 - 8  ธันวาคม  2563  
โรงแรมกรุงศรีรีเวอร 
 จ.พระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

5. นางอินธิรา  สุโพธิ์  
ตําแหนง  ครู 

การสอนศิลปะแบบ BBL วันท่ี 6 – 9 มกราคม 2565 
โรงแรมเดอะคาวาริ  คาซา จ.
พระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

6 นางสาวสุภาพร  ศุขมณี 
ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

โครงการแกไขปญหาการทุจริตในพ้ืนท่ี วันท่ี 12  มกราคม 2565 
ศูนยการคาอยุธยาซิตี้พารค  

ป.ป.ช.อยุธยา 

7. นางสาวสุดารัตน  ลาภพระแกว
ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได 

การปดบัญชีและการจัดทํารายงานรวมของ
หนวยงานตนสังกัด 

วันท่ี 12 – 14  พฤศจกิายน 2564 
โรงแรมแอมโป เรสสิเดน  โฮเตล  
 จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
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รายงานผลการฝกอบรม  เพ่ือพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ  2565 
องคการบริหารสวนตําบลกระแชง  อําเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล หัวขออบรม/สัมมนา วัน เวลา สถานท่ี จัดโดย 
8. นางทัศนา  เอ้ืออวยชัย 

ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง 
การปดบัญชีและการจัด ทํารายงานรวมของ
หนวยงานตนสังกัด 

วันท่ี 12 – 14  พฤศจิกายน 2564 
โรงแรมแอมโป เรสสิเดน  โฮเตล  
 จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

9. นางสาวสุภาพร  ศุขมณี 
ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน วันท่ี 26 - 28  มกราคม 2565 
โรงแรม เดอะรอยัลรีเวอร โฮเตล จ.
กรุงเทพฯ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

10. นางสาววีนัส  ทองสลัด 
ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน 
 

ความรูเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
สัญญาตามหนังสือ ว.848และการเบิกเงินคาใชจาย
ตางๆ ของ อปท. 

วันท่ี 18 - 20 กุมภาพันธ 2565 
ศูนยการคาอยุธยาซิตี้พารค วันท่ี 26   
 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

11. นายตอพงษ  เทียนประเสริฐ    
ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 

การประชุมอบรมลุมแมน้ําลุมแมนาจีน  อยุธยา  ปา
สัก 

วันท่ี 25  กุมภาพันธ 2565 โรงแรม
แคนเบอรรี่ จ.พระนครศรีอยุธยา 

ทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

12. นายการุณ  พิริยายน 
ตําแหนง  ปลัด อบต. 

การเพ่ิมประสิทธิภาพผูบริหารทองถ่ินฯ วันท่ี 21 - 22  กุมภาพันธ 2565 
ณ ภเูขางามรีสอรท จ.นครนายก 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

13 นางวิลาวรรณ  เสนดี 
ตําแหนง  นักทรัพยากร  บุคคล 

การใชงานโปรแกรม swf วันท่ี  28  กุมภาพันธ  2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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สรุป 

มีจํานวนขาราชการที่เขารับการอบรม  อยางนอย  1 หลักสูตร/ป ที่ระบุไวในแผนพัฒนาบุคลากร 

จํานวนขาราชการทั้งหมด  13  ตําแหนง   

สงเขารับการอบรมประจําปงบประมาณ  2565  จํานวน  10 คน 
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  ๓. ระบบคาตอบแทนและสวัสดิการ  

       ๓.๑ การดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 องคการบริหารสวนตําบลกระแชงมีการ

พิจารณาความ ดีความชอบใหกับพนักงานสวนตําบลปละ ๒ ครั้ง สวนพนักงานจางตามภารกิจ ประเมินฯปละ ๒ 

ครั้ง แต นํามาพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนการจางปละ ๑ ครั้ง และมีสวัสดิการสําหรับพนักงานสวนตําบล คือ ได

สิทธิในการลาปวย ลาคลอด ลากิจสวนตัว ลาพักผอน ลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย ลาเชารับการตรวจ เลือก

หรือเขารับการเตรียมพล ลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง

ประเทศ ลาติดตามคูสมรส ลาไปชวยภริยาท่ีคลอดบุตร และลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ และสวัสดิการ

สําหรับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป คือลาปวย ลากิจสวนตัว ลา พักผอน ลาคลอดบุตร ลา

อุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย และการลาเขารับการตรวจเลือก เขารับการเตรียมพล เขารับการฝกวิชาการ

ทหาร เขารับการทดลองเตรียมความพรอม  

       ๓.๒ คาเชาบาน องคการบริหารสวนตําบลกระแชงไดพิจารณาเบิกคาเชาบานใหพนักงาน

สวนตําบลท่ีมีความจําเปนและมีสิทธิท่ีจะเบิกคาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ

ขาราชการสวน ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๒๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

       ๓.๓ คาศึกษาบุตร ระเบียบ มท. วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พนักงานสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ระเบียบ มท. วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2541 ระเบียบ มท. วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับ ท่ี 3) พ.ศ. 

2549 ใหผูมีสิทธิเบิกคาเลาเรียนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย คนท่ี 1 ถึงคนท่ีสาม เรียงลําดับกอนหลังและ อายุ 

25 ปบริบูรณ 

  ๔. ระบบการประเมิน การดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องคการบริหารสวนตําบล

กระแชงไดยึดหลักเกณฑและเง่ือนไชตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี วันท่ี 12 

มกราคม 2559   และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี ๖) ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 

  ๕. ระบบความกาวหนาในสายวิชาชีพ การดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 จาการจัด

ชาราชการสวนทองถ่ินเชาสูประเภทตําแหนง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไชเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 

ประกอบประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการ

บริหารงาน บุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน

สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๘ ลง

วันท่ี ๔ กันยายน ๒๔๔๘ ประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแตงตั้ง

พนักงานสวนตําบลตําแหนงท่ัวไป  และวิชาการใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน ฉบับท่ี 2  พ.ศ.2562 จึงสงผลใหทุก

ตําแหนงมีความกาวหนาในสายวิชาชีพตามแผนความกาวหนาในสายงาน  
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       ๑. สามารถเติบโตไดอยางอิสระในแตละ “แทง” ตามลักษณะงานท่ีแตกตางกัน เซน หาก 

เปนงานวิชาการ ก็สามารถเติบโตในความเชี่ยวชาญของงานวิชาชีพ ไมเก่ียวชองสัมพันธกันกับการเติบโตในสาย

งานบริหาร  

       ๒. มีเงินคาตอบแทนท่ีสะทอนคางาน และเหมาะสมตามลักษณะงานท่ีแตกตางกันท้ังในเซิง

ปริมาณและความยุงยากทาทายของงาน อันจะเสริมสรางขวัญกําลังใจของขาราชการในองคกร  

       ๓. มีรูปแบบในการประเมินผลงาน และความรูทักษะและสมรรถนะท่ีโปรงใส เหมาะสมและ

เปนธรรมมากข้ึน 

       ๔. มีแนวทางในการพัฒนาท่ีเปนระบบในแตละตําแหนง แตละระดับข้ันงาน ตามความรู 

ทักษะและสมรรถนะท่ีตองการ อาจจะทําใหชาราชการท่ีมีศักยภาพสูงเปนมืออาชีพ และเปนมาตรฐานสากล 

       ๖. การรักษาไวและเกษียณ การดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒5๖2 องคการบริหาร

สวนตําบลกระแชง  ไมมีขาราชการเกษียณ  จึงไมมีการตั้งงบประมาณในขอบัญญัติรายจายประจําปไวสําหรับการ

จายบําเหน็จบํานาญใหกับพนักงานสวนตําบล  
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บทท่ี ๓ 
สรุปปจจัยแหงความสําเร็จ /ปญหาอุปสรรค และความตองการพัฒนา 

  องคการบริหารสวนตําบลกระแชงไดดําเนินการสํารวจรวบรวมขอมูล จนไดขอสรุปถึงปจจัยแหง
ความสําเร็จ และปญหาอุปสรรคในการบริหารและการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล 
กระแชง สรุปไดดังนี้  
  ๑. ปจจัยแหงความสําเร็จ  
       ๑. บุคลากรมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน  
       ๒. บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุงเนนผลสําเร็จ  
       ๓. ปรับปรุงกระบวนการทํางานท้ังกระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการสนับสนุน ให
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
       ๔. ใหความสําคัญในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีมีความเปนธรรม  
       5. มุงเนนการมีสวนรวมและบูรณาการแผนงานรวมกันของบุคลากรในองคกร 
       ๖. บุคลากรมีความสัมพันธท่ีตีระหวางกันท้ังผูบริหารกับผูปฏิบัติงานและระหวาผูปฏิบัติงาน
ดวยกัน  
       ๗. สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีใหทันสมัยอยูเสมอ  
  ๒. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  
       ๑. ระบบการบริหารงานบุคคลท่ีแตกตางกันระหวางทองถ่ินกับสวนราชการอ่ืน เปนอุปสรรค
ตอการโอน (ยาย)  
       ๒. งบประมาณในการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาบุคลากรไมเพียงพอ  
       ๓. บุคลากรไมเพียงพอตอการดําเนินงาน  
       ๔. วัสดุ อุปกรณไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน  
       5. การแพรระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนาไวรัส (COVID – 19)  
  ๓. สรุปผลการสํารวจขอมูลสภาพปญหาและความตองการฝกอบรมและพัฒนาของพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบล  
       ๓.๑ การหาความจําเปนในการฝกอบรมหรือการกําหนดความตองการฝกอบรม การกําหนด
ความตองการในการฝกอบรมจะอยูบนพ้ืนฐานของความตองการจากองคกร  ซ่ึงจะพิจารณาจากนโยบายของ
องคกรในดานการพัฒนาบุคลากร และ นโยบายดานการฝกอบรม รวมถึงการหาขอมูลวา กลุมบุคลากรเปาหมายท่ี
จะตองเชารับการฝกอบรมจะตองเปนกลุมใด ตําแหนงใด มี จํานวนมากนอยเพียงใด และควรจะตองเปนการ
จัดการฝกอบรมภายในหนวยงาน หรือสงเชารับการฝกอบรมภายนอกหนวยงาน และวิเคราะหถึงสภาพการณท่ี
เปนปญหา และสภาพการณท่ีจําเปนตอการฝกอบรม การวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรม สามารถ
ดําเนินการไดดังตอไปนี้  
       ๓.๑.๑ กําหนดจากขอกําหนดของตําแหนงงาน องคกรควรจะตองวิเคราะหหาความจําเปน
ในการฝกอบรมของบคุลากรจากขอกําหนดของงานโดยมีข้ันตอนดังนี้  
       ๓.๑.2 การกําหนดหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับ Job Competencies เนื่องจากแตละ

ตําแหนงงาน มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดขอบแตกตางกันออกไป ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองจัดหลักสูตรการ

ฝกอบรมใหสอดคลองกับความรู ทักษะ และความสามารถของผูท่ีดํารงตําแหนงแตละประเภท เพ่ือบงบอกวาผู

ดํารงตําแหนงตองเขารับการฝกอบรมหลักสูตรใดบาง หรือสามารถเรียกได อีกชื่อวา Training Road Map  
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       ๓.๑.3 การกําหนดหลักสูตรฝกอบรมโดยประเมินจากความสามารถของผูดํารงตําแหนง 
(Competency Assessment) การกําหนดหลักสูตรฝกอบรม  โดยวิธีการนี้  เพ่ือใหทราบวาผูดํารงตําแหนงแตละ
คนมีความเปนตองเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดบาง ท้ังนี้ เพ่ือใหการจัดหลักสูตรฝกอบรมใหแกแตละบุคคล 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และตรงตามความตองการสูงสุด  
       ๓.๑.4 กําหนดหลักสูตรฝกอบรมจากปญหาในการทํางานปท่ีผานมา การกําหนดหลักสูตร
ฝกอบรมโดยวิเคราะหจากปญหาในการทํางานจากปท่ีผานมา เพ่ือเปนการวิเคราะหถึงสภาพการณท่ีองคกร 
เปนอยูในปจจุบันวามีสวนใดท่ีควรไดรับการแกไข หรือปรับปรุงบาง ซ่ึงในประการแรก ผูปฏิบัติหนาท่ีดานการ
ฝกอบรม จําเปนจะตองคนหาปญหาในรอบปท่ีผานมา โดยพิจารณาจากประเด็นปญหาตางๆภายในองคกรในปท่ี
ผานมา อาจใชการสํารวจโดยแบบสอบถาม หรือ การสัมภาษณ เม่ือสํารวจไดปญหาแลวข้ันตอนตอไปคือการ
แบงกลุมของปญหาท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้เพ่ือใหการวางแผนโครงการตางๆในการฝกอบรม เปนไปอยางมีระเบียบแบบ
แผนและสามารถบริหารจัดการไดอยางไมซับซอน และลําดับตอไปคือ การวิเคราะหวาปญหาตางๆเหลานั้นเกิดข้ึน
จากสาเหตุใดบาง และมีความถ่ีของการเกิดข้ึนบอยครั้งเพียงใด และมีการแกไขปญหาใหแลวเสร็จไปแลวหรือไม 
และปญหาท่ีเกิดจะสามารถใชวิธีการฝกอบรมชวยแกไขได หรือไม จากนั้นจึงนําผลท่ีไดมาใชเปนฐานขอมูลในการ
บริหารจัดการวางแผนหลักสูตรฝกอบรมตอไป  
       ๓.๑.5 การกําหนดหลักสูตรฝกอบรมจากขอกําหนดของทางราชการ หรือจากกฎหมาย 
กฎระเบียบตางๆท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากองคกการบริหารสวนตําบลกระแชง เปนหนวยงานภาครัฐ และการปฏิบัติสวน
ใหญตองอยู ภายใตกฎระเบียบและนโยบายจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน. ดังนั้น การกําหนดหลักสูตร
ฝกอบรมในแตละป ผูปฏิบัติงานจําเปนจะตองทราบถึงกฎเกณฑขอบังคับตางๆท่ีเกิดข้ึน และ/หรือมีความเก่ียวชอง
โดยตรงกับ ชาราชการ/พนักงานภายในองคกร รวมถึงตองทราบนโยบายตางๆจากกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน ท่ีสงให องคการบริหารสวนตําบลกระแชง นําไปยึดถือและปฏิบัติตาม   
       ๓.๒ การสรางหลักสูตรอบรม เปนข้ันตอนของการกําหนดรายละเอียดของการฝกอบรม 
โดยจะตองจัดทํารายการตางๆ ประกอบดวย กฎระเบียบตางๆทางราชการ และขอบังคับทางกฎหมาย นโยบาย
ของสวนราชการ งบประมาณของหลักสูตร ระยะเวลาในการจัดหลักสูตร และความพรอมของบุคลากร สําหรับ
เกณฑในการเลือกวิธีการในการฝกอบรม ประกอบดวย วัน เวลา สถานท่ี คาใชจาย วัตถุประสงคในการฝกอบรม 
กลุมเปาหมายในการฝกอบรม ระยะเวลาในการฝกอบรม การประเมินและการรับรองผลการฝกอบรม จากนั้นจึง
นํารายละเอียดของการฝกอบรม มาพิจารณาคูกับนโยบายและความตองการขององคกรในการฝกอบรม และ
วัตถุประสงคของการฝกอบรม สําหรับกรณีท่ีสงบุคลากรไปอบรมภายนอกหนวยงานจะตองพิจารณาหนวยงานท่ี
ใหบริการฝกอบรมวาจะตองสอดคลองกับความตองการในการฝกอบรม และมีความเหมาะสมถูกตองใน
รายละเอียดตางๆประกอบกัน  
       ๓.๓ การกําหนดโครงการและอบรม การกําหนดโครงการฝกอบรม คือ การวางแผนการ
ดําเนินการฝกอบรมอยางเปนข้ันตอน โดยการเขียนเปนลายลักษณอักษร โดยระบุรายละเอียดและเหตุผลท้ังหมด 
ประกอบดวย เหตุผลความจําเปนในการจัดฝกอบรม วัตถุประสงคในการฝกอบรม หลักสูตร หัวขอวิชาตางๆ 
วิทยากร กลุมเปาหมายท่ีจะเขารับการฝกอบรม วัน เวลา สถานท่ีในการฝกอบรม ประมาณการคาใชจาย ตลอดจน
รายละเอียดดาน การบริหารและธุรการตางๆ อาทิ กฎระเบียบทางราชการ ประกาศ ขอบังคับตางๆท่ีเก่ียวชอง 
รวมถึงการจัดการดานการเงินและพัสดุ ท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม 
       ๓.๔ การบริหารโครงการฝกอบรม ผูปฏิบัติงานควรมีความเขาใจหลักการบริหารงาน
ฝกอบรม และมีบทบาทหลักในการอํานวย ความสะดวกใหกับวิทยากรในการจัดการฝกอบรมใหกับบุคลากร ท้ังใน
ดานสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ วัสดุ อุปกรณ วัสดุอุปกรณ การเงิน ฯลฯ และตองดําเนินงานในฐานะผูจัดการ
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โครงการ ทําหนาท่ีควบคุมการฝกอบรมใหดําเนินไปตามกําหนดการ และสามารถแกไชสถานการณเฉพาะหนาได
ทันทวงที 
       ๓.๕ การประเมินและติดตามผลการอบรม การประเมินผลท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือตรวจสอบวา การ
ฝกอบรมไดบรรลุวัตถุประสงคขององคกร และผูเขารับการฝกอบรม ขอมูลท่ีนํามาใชในการประเมินผล คือ 
รายละเอียดความตองการและแผนการฝกอบรม รวมท้ังบันทึกตางๆ ท่ีไดจากการจัดฝกอบรม การประเมินผลตอง
นําเกณฑในรายละเอียดแผน ฝกอบรมมาพิจารณา มีการรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงาน รายละเอียดในรายงาน
ควรประกอบดวย รายละเอียดความตองการฝกอบรม หลักเกณฑในการประเมิน การวิเคราะหขอมูลและการแปล
ผล สรุปผล ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุง และแนวทางแกไขปญหาตางท่ีเกิดข้ึน การประเมินผลแบงเปน ๒ 
รูปแบบคือ   
       ๑. การประเมินผลการฝกอบรมระยะสั้น เปนการประเมินทันทีหรือในชวงเวลาหลังสิ้นสุด 
การฝกอบรม โดยใชขอมูลท่ีไดรับจากผูเขารับการฝกอบรมเก่ียวกับวิธีการฝกอบรม ความรู และทักษะท่ี ไดรับจาก
การฝกอบรม  
      ๒. การประเมินผลการฝกอบรมระยะยาว เปนการประเมินผลหลังจากผูเขารับการฝกอบรม 
ไดปฏิบัติงานระยะหนึ่งแลว โดยดูจากประสิทธิผลของงานและผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึน   
  ดังนั้นจึงสรุปไดวาพนักงานสวนตําบลและพนักงานครูตองการท่ีจะพัฒนาตนเองโดยการฝกอบรม 
การประชุมการสัมมนา การประชุมประจําเดือนในการถายทอดความรู การมอบหมายงาน การสอนงาน การให
คําปรึกษา โดยโครงการหลักสูตรหรือเรื่องท่ีตองการพัฒนาเปนโครงการ/หลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบหรือการพัฒนาเพ่ือการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือความกาวหนาในสายงาน โดยระยะเวลาท่ีตองการ คือ ไตร
มาสแรก (ต.ค. -ธ.ค. ) ซ่ึงพนักงานทุกคนตองการพัฒนาตนเองโดยมีวัตถุประสงคและคาดหวังผล/สิ่งท่ีไดรับหรือ
ประโยชนจากการพัฒนาตนเองดังนี้  
        ๑. ประโยชนสําหรบัตนเอง  
  ๑. เพ่ือมีกรอบการประโยชนสําหรับทีมงานเพ่ือนรวมงาน และประโยชนสําหรับองคกร  
  ๒. มีการวิเคราะหเปาหมายกับสิ่งท่ีตนเองเปนอยู  
  ๓. มีการวางแผนการพัฒนาอยางมีรูปแบบ  
  ๔. มีแผนการพัฒนาศักยภาพชองตนเองเพ่ือแชงชันไดท้ังในและนอกองคกร  
  5. มีแนวทางการทํางานรูปแบบใหมๆ  
        ๒. ประโยชนสําหรับองคกรและเพ่ือนรวมงาน  
  ๑. สรางทัศนคติท่ีดีตอการพัฒนาตนเอง  
  ๒. ใชเปนกรอบในการบรหิารงานบุคคล  
  ๓. สรางการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน  
  4. สรางขีดความสามารถในการแชงชันใหกับองคกรไดอยางดี  
  5. ระบบการทํางานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
  จึงสรุปไดวาการพัฒนาบุคลากรตองพิจารณาคัดเลือกบุคลากรใหเชารับการอบรม/ ประชุม/
สัมมนาโครงการหรือหลักสูตรเก่ียวกับหรือเก่ียวชองกับการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ หรือตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง ซ่ึงโครงการหรือหลักสูตรท่ีจะเชารับการพัฒนานั้น องคการบริหารสวนตําบลกระแชงอาจจะดําเนินการ
เองหรือจัดสงบุคคลเชารับการการอบรม/ประชุม/สัมมนาโครงการหรือหลักสูตรชองหนวยงานอ่ืนได 
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