
 
 

แผนพฒันาบคุลากร 
(พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) 

 
 
 
 
 
 

ของ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบึงกระจบั 

อําเภอวิเชียรบรุ ี
จงัหวดัเพชรบรูณ ์

 
 
 
 



คาํนํา 
 

         การบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลใหประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน พันธกิจและ
ยุทธศาสตรที่กําหนดไว ตลอดจนนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่แถลงไวตอสภา อบต.ได
นั้น บุคลากรถือเปนสวนที่มีความสําคัญยิ่งในการบริหารและนําองคกรไปสูความสําเร็จ องคการบริหาร
สวนตําบลบึงกระจับจึงไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาทุก
ดาน เทาที่กําลังความสามารถของ อบต.และบุคลากรจะทําได      และไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรนี้
ขึ้นไว เปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทุกกลุมขององคการบริหารสวนตําบล มีระยะเวลาของแผน  ๓  
ป  (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6) ตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลัง และอาจจะมีการปรับปรุง   ใหเหมาะสม
ขึ้นในโอกาสตอไป  
 
  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ หวังเปนอยางยิ่งวา หากได
ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรนี้แลว บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ จะเปน
บุคคลที่มีคุณภาพ เปนที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสรางผลงานที่ดีมีมาตรฐานใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลบึงกระจับได  จึงขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสามป 
(พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6) ไว ณ ที่นี้ 
 

 

                                                                   
                                           (นายสมัย   ศรสุรินทร ) 

                                            นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  สารบัญ 

           
           
                                                                                     หน้า 

ส่วนที�  ๑ 

หลกัการและเหตุผล                                                                                                             ๑ - ๒                                 

ข้อมูลอตัรากาํลงั          

 -  โครงสร้างอตัรากาํลงัตามแผนอตัรากาํลงั                                                           ๓ - ๖                           

 การวเิคราะห์บุคลากร          

 -  การวเิคราะห์ตวับุคลากร                       ๗ 

 -  การวเิคราะห์ในระดบัองคก์ร          ๘ 

 -  การวเิคราะห์โครงสร้างการพฒันาบุคลากร       ๙-๑๐ 

ส่วนที� ๒ 

 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการพฒันา                                                                                 ๑๑ 

ส่วนที� ๓ 

 หลกัสูตรการพฒันา                                                                                                             ๑๒-๑๔ 

ส่วนที� ๔ 

วธีิการพฒันาและรยะเวลาดาํเนินการพฒันา                                                                        ๑๕-๑๖ 

ส่วนที�  ๕ 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ                                                                                             ๑๗-๑๙ 

มาตรการเสริมสร้างขวญักาํลงัใจ                                                                                          ๒๐                                                                                 

ส่วนที�  ๖  

 การติดตามประเมินผล                                                                                                      ๒๑ 

ภาคผนวก  

คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการจดัทาํแผนพฒันาบุคลากร                                                           ๒๒ 

ประกาศใชแ้ผนพฒันาบุคลากร                                                                                              ๒๓ 
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-๑- 

 
สวนที่  ๑ 

หลักการและเหตุผล 
********************************** 

๑.หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
๑.๑. ภาวะการเปลี่ยนแปลง 

  ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการยุคใหม  ผูนําหรือผูบริหารองคการตาง ๆ  ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายาม
ปรับตัวในรูปแบบตาง ๆ  โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ  การปรับเปลี่ยนวิธี
คิด  วิธีการทํางาน  เพื่อแสวงหารูปแบบใหม ๆ  และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ  มาพัฒนา
องคการ  ซึ่งนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ  เพื่อใหองคการสามารถใช
และพัฒนาความรู  ที่มีอยูภายในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหม
มาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม 
                   ๑.๒ พระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.  
๒๕๔๖ 
 

                     พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.  
๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ระบุดังนี้“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอโดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดาน
ตาง ๆ  เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ  
รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์” 

           “ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญให
เพียงพอแกการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของ
ตางประเทศที่มีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรงซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตอง
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วาง
ไว ตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใช
กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตอง
มีการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ

ราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
 
 

/๓.ตอง..... 
 

 

 



 

 

-๒- 
 

๓.ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหม
ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔.ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกัน
และกัน เพื่อการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 

 

๑.๓. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ 
  ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ในสวนที่ ๓  การพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ไดกําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบลมีการพัฒนาพนักงานสวนตําบลกอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่  โดยผูบังคับบัญชาตอง
พัฒนา  ๕  ดานดังนี้ 
                           ๑.  ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
                           ๒.  ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 
                           ๓.  ดานการบริหาร 
                           ๔.  ดานคุณสมบัติสวนตัว 
                           ๕.  ดานศีลธรรมคุณธรรม 
 

                           เพื่อใหเปนไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ  เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ขอ ๒๖๙  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาขึ้น  โดย
จัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง  ๓ ป ขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ  และจัดทําให
ครอบคลุมถึงบุคลากรจากฝายการเมือง  และพนักงานจาง 
 

๒.  ขอมูลดานบุคลากร 
           ๒.๑  อัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง 
         ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ไดกําหนดโครงสรางการแบงสวน
ราชการตามอัตรากําลังไว  ดังนี ้
 
 
 
 
 
 

/โครงสราง................ 
 
 
 
 
 
 
 



 



-๓- 
 

๓. การวิเคราะหบุคลากร 
 

การวิเคราะหบุคลากร ( Personal Analysis) ใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT ซึ่งเปนการวิเคราะหแบบ
เดียวกับการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดไว เพื่อใหการอานผล
การวิเคราะหเปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงาย 

 

          การวิเคราะหตัวบุคลากร 
 

                                                                                                       
                        จุดแข็ง                    จุดออน   

๑. มภีูมิลําเนาอยูในพื้นที่ใกล   อบต.   ๑. มีความรูไมเพียงพอกับภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล 
๒. มีอายุเฉลี่ย ๒๕-๔๐ ป  เปนวัยทํางาน           ๒. ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก 
๓. มีผูหญิงมากกวาผูชายทําใหการทํางาน  ๓. มีภาระหนี้สิน 
      ละเอียดรอบคอบไมมีพฤติกรรมเสี่ยง        ๔. ใชระบบเครือญาติมากเกินไป  ไมคํานึงถึงกฎระเบียบ          
      กับการทุจริต                                                 ของราชการ 
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 
๕. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว 
      โดยใชความสัมพันธสวนตัวได      

         

                                                                                           
        โอกาส                                                                           ขอจํากัด 

๑. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชน             ๑.  สวนมากมีเงินเดือน/ คาจางนอย รายไดไมพอ 
             ทําใหเกิดความรวมมือในการทํางาน          ๒.  ระดับความรูไมพอกับความยากของงาน 
             ไดงาย                                                     ๓.  พื้นที่กวางทําใหบุคลากรที่มีอยูไมพอใหบริการ 
        ๒.  มีความจริงใจในการพัฒนา  อบต.                     ๔.  บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสูปญหา 

         อุทิศตนได ตลอดเวลา                                          เศรษฐกิจทําใหมีเวลาใหชุมชนจํากัด 
๓.   ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและ        ๕.  มีความกาวหนาในวงแคบ 

        การทํางานของ อบต. ในฐานะตัวแทน                                   
 

 
 
 
 
 

 



-๔- 

 

             การวเิคราะห์ในระดับองค์กร 

 

                                                                                                                                                                                                            
                      จุดแข็ง                             จุดอ่อน 

  

๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไมตองการยายที่        ๑.  ขาดความกระตือรือรน 
๒. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได               ๒.  มีภาระหนี้สินทําใหทํางานไมเต็มที่ 
๓. อยูในวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว      ๓.  ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตรี                           ๔.  พื้นที่พัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสาย    
๕. ผูบริหารระดับหนวยงานมีความเขาใจใน                      งานมีบุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี เชน                  

           การทํางานสามารถสนองตอบนโยบายไดดี                           เกษตร  ชาง  สิง่แวดลอม  นิติกร      
      ๖.   มีระบบบริหารงานบุคคล                                          ๕. วัสดอุุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงาน  
                                                                                       บริการสาธารณะบางประเภทไมมี/ไมพอ 
                     ๖.  สํานักงานแคบ ขอมูลเอกสารตาง ๆ สําหรับใช  
                                                                                        อางอิงและปฏิบัติมีไมครบถวน 
 

          

                                                                                        
        โอกาส                                                                           ขอจํากัด 
 

๑.   ประชาชนรวมมือพัฒนา อบต.ดี                           ๑.  มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจาก  
        ๒.     มีความคุนเคยกันทั้งหมดทุกคน                                    ความสัมพันธแบบ เครือญาติ ในชุมชน การ 
        ๓.     บุคลากรมีถิ่นที่อยูกระจายทั่วเขต                                  ดําเนินการทางวินัยเปนไปไดยากมักกระทบกลุม     
                อบต. ทําใหรูสภาพพื้นที่ ทัศนคติ                                  ญาติพ่ีนอง    
                ของประชาชนไดดี                                               ๒.  ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน    
        ๔.    บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรี ,         ความรูที่มีจํากัดทําใหตองเพิ่มพูนความรูให   
               ปริญญาโทเพ่ิมขึ้น                                                      หลากหลายจึงจะทํางานได ครอบคลุมภารกิจ   
                                                                                           ขององคการบริหารสวนตําบล       
                                                                                 ๓.  งบประมาณนอยเม่ือเปรียบเทียบกับพื้นที่  

        จํานวนประชากร   และภารกิจ 
                                                                                       ๔.   ถนนเพชรเกษมกวางมากเกินไปการติดตอสอง 
                                                                                            ฝงไมสะดวก การใหบริการลาชา               
 

 



-๕- 

 

การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาบุคลากร 
 
 

โครงสรางปจจุบัน 
 

 
 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสรางใหมขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ จะเปนการพัฒนาโดยให 

ประชาชนมีสวนรวมและใชระบบเปด     โดยบุคลากรสามสวนที่ตองสัมพันธกันเพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ  มี
คณะกรรมการทําหนาที่วางแผนอัตรากําลัง สรรหาทั้งการบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย และประเมินผลเพื่อการเลื่อน
ระดับตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ และการตอสัญญาจาง โครงสรางการพัฒนาบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลบึงกระจับที่จะปรับปรุงจึงเปนดังนี้ 
 
 

 

 

 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 

หัวหนาหนวยงาน
จัดทําแผน ควบคุม

กํากับดูแล 

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานที่ทํา 

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบใหเปนไป 

ตามระเบียบแลว 
รายงาน 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 
น

ทํางานตามคําสั่ง 
ฝกฝนพัฒนาดวยตนเองตาม
ยุทธศาสตรได 

สั�งการ /วางแผน/วนิิจฉยั 

 

   
 
 

ประเมินผล 



 

 

-๖- 

 
 

 

วสัิยทัศน์การบริหารงานบุคคล 
 

“ภายในป ๒๕๖๓  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ จะมีความกาวหนามั่นคงในชีวิต  มี
ความรูความสามารถ  มีความชํานาญการในหนาที่  มีอัธยาศัยเต็มใจใหบริการประชาชน และประชาชนตองไดรับ
ความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่“ 

 
 
 
 

     นายกองคการบริหารสวนตําบล 
หัวหนาหนวยงานจัดทํา
แผน ควบคุมกํากับดูแล
สนับสนุน 

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานที่ทํา 

สงเสริม/สนับสนุน 

ใหความเปนธรรมควบคมุ
ตรวจสอบ 

ทํางานเปนทีม 

ฝกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตรได 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ใหความเปนธรรม 
 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตรากําลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 



 
 
 

-๗- 
 

ส่วนที� ๒ 

วตัถุประสงค์และเป้าหมายการพฒันา 

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

                      ๒.๑ วัตถุประสงคการพัฒนา 

                 ๑.  เพื่อนําความรูที่มีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ 
                    ๒.  เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง ให
เกิดข้ึนกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ 
                    ๓.   เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด 
                    ๔.   เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่นใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

                                    ๔.๑.  ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
                                    ๔.๒.  ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 
                                    ๔.๓.  ดานการบริหาร 
                                    ๔.๔.  ดานคุณสมบัติสวนตัว 
                                    ๔.๕.  ดานศีลธรรมคุณธรรม 

                   ๒.๒ เปาหมายของการพัฒนา 

                ๑.    การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  คณะผูบริหาร 
               ๒.   การพัฒนาสมาชิกทองถิ่น  สภาองคการบริหารสวนตําบล 

                ๓.   การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น พนักงานสวนตําบล 
                ๔.   การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  พนักงานจาง 
                ๕.   การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  ในการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

/หลักสูตร..... 



 
-๘- 

 

หลักสูตรการพัฒนา 
**************************** 

                    พนักงานสวนตําบลและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล บึงกระจับ แตละตําแหนงตองไดรับ 
การพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
                   ๑. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ไดแกความรูเกีย่วกับ 
                       ๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                       ๑.๒ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
(๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                       ๑.๓ พระราชบัญญัติกําหนดแผนกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                       ๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                       ๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                       ๑.๖ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                       ๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                       ๑.๘ กฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของ 
                       ๑.๙ ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผนดิน 
                    ๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ ไดแกความรูเกี่ยวกับ 
                        ๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
                        ๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ 
                        ๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.๒๕๐๘ 
                        ๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน 
                        ๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
                        ๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ตามหนาที่ความ
รับผิดชอบในแตละตําแหนง เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน 
                   ๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 

๑. หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล 
๒. หลักสูตรรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
๓. หลักสูตรเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
๔. หลักสูตรประธานสภา อบต. 
๕. หลักสูตรนักบริหารงานอบต. 
๖. หลักสูตรรองประธานสภา อบต. 
๗. หลักสูตรเลขานุการสภา อบต. 

/๘.  หลักสูตร... 
 



-๙- 
 
๘. หลักสูตรเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
๙. หลักสูตรเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๐. หลักสูตรบุคลากร 
๑๑. หลักสูตรเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 
๑๒. หลักสูตรเจาหนาที/่เจาพนักงานธุรการ 
๑๓. หลักสูตรเจาหนาที่บันทึกขอมูล 
๑๔. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน/เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
๑๕. หลักสูตรนักบริหารงานคลัง/หัวหนาสวนการคลัง 
๑๖. หลักสูตรเจาหนาที่เจาพนักงานการเงินและบัญช ี
๑๗. หลักสูตรเจาหนาที/่เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
๑๘. หลักสูตรเจาหนาที/่เจาพนักงานพัสดุ 
๑๙. หลักสูตรหัวหนาสวนโยธา/นกับริหารงานชาง 
๒๐. หลักสูตรชางโยธา/นายชางโยธา 
๒๑. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
๒๒. หลักสูตรครูผูดูแลเด็ก 
๒๓. หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง 
๒๔. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๒๕. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 

                ๒๖. หลกัสูตรดานการบริหาร 
                ๒๗. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม 
               ๒๘. มนุษยสัมพันธในองคกร 
               ๒๙. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
               ๒๙.๑  การปฏิบตัิตนตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
               ๒๙.๒   การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรตางๆ ใหรวมถึงหลักสูตรที่สวนราชการหรือหนวยงานตางๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา 
                 สอดคลองกับแนวทางดังกลาวขางตน 
              ๒. หลักสูตรในแตละดานสามารถจัดรวมไวในโครงการพัฒนาพนักงานสวนตําบลโครงการ 

  เดียวกันได 
 
 
 

/วิธีการ.. 
 
 

 



 
-๑๐- 

 

สวนที่ ๔ 
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 

---------------------------------------- 
                      วิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ กําหนด 
วิธีการพัฒนา ตามความจาเปนและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใชวิธีดังนี้ 
                     ๑. วิธีการดําเนินการ 
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝกอบรม 
                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององคการบริหารสวน
ตําบลในการถายทอดความรูในการปฏิบัติงาน 
                        ๑.๕ การสอนงาน การใหคาปรึกษา 
                    ๒. แนวทางการดําเนินการ 
                       การดําเนินการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ นอกจากมี
วิธีการดําเนินการตาม ขอ ๑ แลว แนวทางในการดําเนินการได กําหนดแนวทางการดําเนินการไว ๓ แนวทาง ดังนี้ 
                        ๒.๑ องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง 
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนผูดําเนินการโดยองคการบริหาร
สวนตําบลจัดสงพนักงานสวนตําบลเขารับการอบรม 
                       ๒.๓ สวนราชการหรือหนวยงานอื่นๆ ดาเนินการสอดคลองกับแผนพัฒนา พนักงานสวนตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบลบึงกระจับ เปนผูดําเนินการ 
                   ๓. ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา 
                       ๓.๑ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
                       ๓.๒ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
                       ๓.๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนา พัฒนางานสวนตําบล 
                           องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ จึงไดจัดทําโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรูพื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
หลักสูตรดานการบริหาร หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการตาง ๆ ในสวนที ่๕ 
    

/แผนภาพ... 
 
 

 



-๑๑- 
 
 

แผนภาพแสดงขั�นตอนการดําเนินงานการพฒันาบุคลากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เริ�มต้น 

 
 

๑.๑  แตงตั้งคณะทํางาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจําเปน 
๑.๓  กําหนดประเภทของความจําเปน 

สิ�นสุด 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       
             การดําเนินการ  โดยอาจดําเนินการเอง หรือ
รวมกับหนวยราชการอื่น หรือวาจางเอกชนดําเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที ่ เหมาะสม เชน 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การใหคําปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ 
 -  การฝกอบรม 
 -  การใหทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ 

จดัให้มรีะบบตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผล 

เพื�อให้ทราบถงึความความสําเร็จ  ความรู้

ความสามารถและผลการปฏิบตังิาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๙- 

สวนที่ ๕ 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ 

วัตถุประสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพื่อใหพนักงานสวนตําบลทุก
คนทุกตําแหนงไดรับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา  
๓ ป 

การพัฒนาดานบุคลากร 
๑.สงเสริมและใหความสําคัญกับการฝกอบรม เพราะการ
ฝกอบรมจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ 
และทัศนคติที่ดีมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน โดยใชหลักสูตร  
ดังนี้ 
 -  ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ 
-   ความรูและทักษะเฉพาะของงานในตําแหนง 
-   ดานการบริหาร 
-   ดานคุณธรรม จริยธรรม 
๒.สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาใหมีโอกาสศึกษาตอ
อยางเต็มที่ โดยการใหทุนการศึกษาหรือการอนุญาตใหศึกษา
ตอ และสงเสริมใหเพิ่มพูนความรูในการทํางานตลอดเวลา 
๓.สนับสนุนใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงาน
จาง สมาชิก อบต. ผูบริหาร และประชาชน ไดมีโอกาสทัศน
ศึกษาดูงานตามโครงการตาง ๆ เพื่อใหมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอื่น ๆ 
-  ใหทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ 
 

พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๓ งบอบต.  



-๒๐- 
 

วัตถุประสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพื่อใหพนักงานสวนตําบล
ทกุคนทุกตําแหนงไดรับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ 
ป 

การพัฒนาดานจริยธรรม  คุณธรรม 
๑.สงเสริมจริยธรรมเพื่อใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 
พนักงานจางมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม 
๒.การจัดทําประกาศเผยแพรมาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพรมาตรฐานจริยธรรม 
๔.มีการพัฒนาจิตสํานึกรับผิดชอบตอบานเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข  วางตัวเปนการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหนวยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอื่น ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 

๒๕๖๑ -๒๕๖๓ งบ อบต.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๒๑- 

 

วัตถุประสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพื่อใหพนักงานสวนตําบล
ทุกคนทุกตําแหนงไดรับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ 
ป 

การพัฒนาดานอื่น ๆ  
๑.  สงเสริมใหมีการพัฒนาใหมีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
การทํางาน การปรับใชขอมูลใหเปนปจจุบัน และสามารถ
ใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว 
๒.  ใหมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการทํางาน 
๓.  สงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหนวยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอื่น ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ทํางาน 
และสถานที่บริการ
ประชาชน 

พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๓ งบ อบต.  

 
 
 
 
 
 
 



-๒๒- 
 

มาตรการเสรมิสรางขวัญกําลังใจ   
๑.มีการมอบรางวัลพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางดีเดนเปนประจํา 

ทุกป โดยมปีระกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑท่ัวไป ดังนี้ 
   ๑.๑  ความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธที่ดีตอประชาชน ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไมมีขอรองเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพือ่งานและสวนรวม 

๒.จัดใหมีสมุดลงชื่อเขารวมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓.จัดกิจกรรมที่สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ทํางานรวมกัน เชน การจัดกิจกรรมพัฒนา

ที่หนวยงานตาง ๆ เปนเจาภาพ  การพบปะสังสรรค  เปนตน 
 

มาตรการดําเนินการทางวินัย  
๑.มอบอํานาจใหผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาโทษแกบุคลากรในสังกัดที่กระทําผิดวินัยไมรายแรงไดในขั้นวา

กลาวตักเตือนแลวเสนอใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ 
๒.มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหยอนโทษใหแตละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  ครัง้  ยกเวนการ

กระทําผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเปนกฎเหล็ก คือ  
๒.๑ การดื่มสุรา การเลนการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกรองผลประโยชนจากประชาชนที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายหรือ  
      ระเบียบกําหนด  
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายกับประชาชนหรือองคการ 

                           บริหารสวนตําบล 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนที่ ๖ 
 การติดตามประเมินผล 
******************* 

๑.องคกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
             ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ

ประกอบดวย  
๑.  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลที่นายกคัดเลือกเปน       ประธานกรรมการ 
๒.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล                                              กรรมการ 
๓.  หัวหนาสวนทุกสวน                                                         กรรมการ 
  
 

ใหคณะกรรมการ  มีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กําหนดวิธีการติดตาม
ประเมินผล   ตลอดจนการดําเนินการดานอื่นที่เก่ียวของ  อยางนอยปละ ๑  ครั้ง  แลวเสนอผลการติดตามประเมินผลตอนายก
องคการบริหารสวนตําบล 
 

บทสรุป 
 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ สามารถปรับเปลี่ยน 
แกไข เพิ่มเติมใหเหมาะสมไดกับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ตลอดจน
แนวนโยบายและยุทธศาสตรตาง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถายโอน อาจเปนเหตุใหการพัฒนา
บุคลากรบางตําแหนงที่จําเปนไดรับการพัฒนามากกวา และภารกิจบางประการที่ไมมีความจําเปน อาจตองทําการยุบ 
หรือปรับโครงสรางหนวยงานใหมใหครอบคลุมภารกิจตาง ๆ ใหสอดคลองกับนโยบายถายโอนงานสูทองถิ่นใหมาก
ที่สุด บุคลากรที่มีอยูจึงตองปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ 
เร่ือง   การใชแผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 

……………………………. 
 
  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ  ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)  เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา  ๑๑  และเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
เพชรบูรณ  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ขอ ๒๖๙  จึงไดจัดทํา
แผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง  ๓ ป ขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ  และจัดทําให
ครอบคลุมถึงบุคลากรจากฝายการเมือง  และพนักงานจาง 
 

  ดังนั้น   องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)   
 
  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
            ประกาศ  ณ  วันที่   ๕  เดือน  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
       

                           (ลงชื่อ)          
   (นายสมัย  ศรสุรินทร) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ 
ที่     ๑    /๒๕๖๑ 

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ป  (๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
******************** 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ ไดเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร  เพื่อใหเปนไปตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๑  และเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ 
ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ขอ ๒๖๙    และ
เพื่อใหเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   จึงขอแตงตั้งคณะทํางาน
ดังนี้   
 ๑.  นายสมัย  ศรสุรินทร  นายก อบต.    เปนประธานคณะกรรมการ 
 ๒.  นายแกว  กิรัมย   รองนายกฯ  เปนกรรมการ  
 ๓.  นายสังวาลย  โยธาแสน รองนายกฯ   เปนกรรมการ 
 ๔.  นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  ปลัด อบต.   เปนกรรมการ 
          ๕.   นางพัชรี  ปานคํา                ผ.อ.กองคลัง           เปนกรรมการ 
 6.  นายองอาจ  คําแกว   ผ.อ.กองสวัสดิการ เปนกรรมการ 
 7.  นางสาวปยวรรณ  สารีวรรณ   หัวหนาสํานักปลัด เปนกรรมการ 
 ๙.  นางสาวยุขนิษฐชา  โสพรหม   รองปลัด อบต.              เปนกรรมการ/เลขานุการ 
 
  ใหคณะทํางานมีหนาที่พิจารณากําหนดแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ป  (๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
ใหเปนไปดวยความถูกตองเหมาะสมตามระเบียบ  กฎหมาย 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
   

   สั่ง  ณ  วันที่  ๕  เดือน มกราคม   พ.ศ. ๒๕61 
 

       

                             
                  (นายสมัย  ศรสุรินทร) 
                            นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ 
เรื่อง   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ 

……………………………. 
 

  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.)ไดกําหนดมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงานและลูกจาง ขององคการบริหารสวนตําบลซึ่งไดประมวลขึ้นจาก
ขอเสนอแนะของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ พนักงาน ลูกจางในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และประชาชนผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปน
หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของ ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางในองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ  ไดถือ
ปฏิบัติเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติ ไดแก 
                     ๑.พึงดํารงตนใหตั้งมั่นอยูใน ศลีธรรม  จริยธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต 
เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
                      ๒.พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย  โปรงใส  พรอมให ตรวจสอบ 
                     ๓.พึงบริการประชาชนดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี ไมยึดประโยชน 
ของประชาชนเปนหลัก 
                      ๔.พึงบริการประชาชนดวยผลลัพธอยางคุมคา 
                      ๕.พึงบริการประชาชนดวยทักษะความรู ความสามารถ และพัฒนาตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 

 

    องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ  จึงขอประกาศใชมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ทั้ง  ๕ ประการ 
      เปนมาตรฐานทางคุณธรรม  จริยธรรมที่ขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ  
      ตองถือปฏิบัติตอไป 
 

    จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

               ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒561  

                           (ลงชื่อ)           
    (นายสมัย  ศรสุรินทร) 

     นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


