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ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร                         
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน การสรรหาคนดี
และคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีรายละเอียดตามนโยบายดังนี้ 

  1. นโยบายด้านการวางแผนก าลังคน 
  1.1 เป้าประสงค์ 
  วางแผนก าลังคน สนับสนุน และส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบ
อัตราก าลัง สรรหาคนตามคุณลักษณะที่ก าหนด เลือกสรรคนดีคนเก่ง และการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสม
กับภารกิจขององค์กร มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อน การด าเนินงานของทุกหน่วยงานในเพ่ือปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 
  1.2 กลยุทธ์ 
  ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
  1.3 การด าเนินการ 
  1.3.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังที่รองรับต่อภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงที่เปลี่ยนแปลงไป 
  1.3.2 ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง  
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน โดยมุ่งเน้นการสรรหาภายในห้วงเวลา 60 วัน นับแต่วันที่
ต าแหน่งว่าง 
  1.3.3 การรับโอนพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร                   
เป็นพนักงานจ้าง ต้องประกาศทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงานอื่นประกอบด้วย  
  1) องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง  
  2) เทศบาลในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง  
  3) หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
 
 
 
 



 2. ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
  2.1 เป้าประสงค์ 
  บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรในต าแหน่งว่างตามกรอบอัตราก าลังของแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
เพ่ือให้มีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ส าหรับปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามแผนการด าเนินงาน 
  2.2 กลยุทธ์ 
 พิจารณาบรรจุแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้หรือผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้น  

  2.3 การด าเนินการ 
  2.3.1 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ด าเนินการสอบแข่งขัน 
  2.3.2 แต่งตั้งพนักงานจ้างผู้ผ่านการสอบและคัดเลือกบุคคล ตามประกาศการรับ
สมัครสอบเพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
  2.3.3 แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลผู้ที่ด ารงต าแหน่งที่สู งขึ้น  ตามหลักเกณฑ์                                 
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ก าหนด 
   
                  
 3. นโยบายด้านการพัฒนา  

  3.1 เป้าประสงค์ 
   วางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานครู               
เพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถ
รองรับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2 กลยุทธ์ 
   3.2.1 วิเคราะห์แผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ                         
และมีความสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
   3.2.2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
   3.2.3 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้                      
การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
  3.3 การด าเนินการ 
   3.3.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรใน
แต่ละต าแหน่ง 

   3.3.2 ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยการจัดส่งข้าราชการเข้ารับ                  
การฝึกอบรมความรู้ตามสายงานของแต่ละต าแหน่ง 



   3.3.3 จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management: KM) ได้แก่ ความรู้
ด้านแผนงานการบริหารงานบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออ่ืนๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน                                       
การบริหารงาน   และพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
 
 4. นโยบายด้านการธ ารงรักษา  
  4.1. เป้าประสงค์ 
   วางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานที่ชัดเจน ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล                 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้างที่มีประสิทธิภาพ และยกย่อง ชมเชยบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อหน่วยงาน 
รวมทั้งการประเมินพิจารณาเงินรางวัลประจ าปี 
  4.2 กลยุทธ์ 
   4.2.1 วิเคราะห์และจัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายงาน 
   4.2.2 น าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก การเลื่อนข้ันเงินเดือน และการบริหารผลตอบแทน 
   4.2.3 ก าหนดให้จัดกิจกรรมเข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ 
   4.2.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร 
   4.2.5 ก าหนดให้มีการยกย่องชมเชยบุคลากร 
   4.2.6 ก าหนดให้มีการประเมินพิจารณาเงินรางวัลประจ าปี 
   
  4.3 การด าเนินการ 
   4.3.1 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในหน่วยงาน
รับทราบ 

   4.3.2 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงก าหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
และเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างเป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด หากมีพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู                         
หรือพนักงานจ้างร้องเรียน ต้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เสาธง พิจารณาโดยด่วน 
   4.3.3 จัดกิจกรรมเข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้กีฬาเป็น
สื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีที่ดีของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
สุขภาพให้แข็งแรง 

   4.3.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์บริหารข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน 



   4.3.5 จัดกิจกรรมการยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล
ดีเด่น พนักงานครู ดีเด่น ผู้ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในระดับดีเด่น เพ่ือเป็ น                          
การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงและหากมีบุคลากรที่
ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่างให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง
รับทราบเพ่ือพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

   4.3.6 ควบคุมให้มีการประเมินพิจารณาเงินรางวัลประจ าปีของพนักงานส่วนต าบล                     
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 5. นโยบายด้านคุณประโยชน์และการส่งเสริม 
  5.1 เป้าประสงค์ 
  ทุกส่วนราชการร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ        
ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และบุคลากรให้เข้าถึงช่องทางการรับทราบ
ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  
  5.2 กลยุทธ์ 
   5.2.1. น ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งมาใช้ประกอบการมอบหมายงาน 
   5.2.2. ทบทวนและประกาศประมวลจริยธรรมและมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรม 
   5.2.3. ก าหนดให้มี โครงการฝึกอบรมเ พ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม                          
และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   
  5.3 วิธีการด าเนินการ 
  5.3.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม                         
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมพนักงาน
ส่วนต าบลและมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร                 
ส่วนต าบลเสาธง ทราบโดยเร็ว 

  5.3.2 จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

 
 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564-2565
1. ด้านการวางแผนก าลังคน 1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนด 1.1 จัดท าอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 2565-

โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังท่ีรองรับต่อภารกิจองค์การ 2566) เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง การสรรหาต าแหน่ง 
บริหารส่วนต าบลเสาธงท่ีเปล่ียนแปลงไป การใช้ต าแหน่ง และการพัฒนาบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ตามระยะเวลาท่ีก าหนด
(ตามเอกสารแนบ 1)

2 ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. 1. บรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง  ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงหรือการสูญเสีย 2. ขอใช้บัญชีจากการสอบแข่งขันของกรมส่งเสริมการปกครอง
ก าลังคน โดยมุ่งเน้นการสรรหาภายในห้วงเวลา 60 วัน ท้องถ่ินในต าแหน่งท่ีว่าง
นับแต่วันท่ีต าแหน่งว่าง 3. รับโอนย้ายต าแหน่งว่างและไม่อยู่ระหว่างขอใช้บัญชีจาก

การสอบแข่งขันของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
(ตามเอกสารแนบ 1)

3 รับโอนพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และรับสมัคร 1. ส่งหนังสือเวียนแจ้งประกาศรับโอน พนักงานส่วนต าบล 
บุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องประกาศทางเว็บ หรือพนักงานครูไปยังหน่วยงานอ่ืนประกอบด้วย 
ไซต์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง และแจ้งข่าวประชา 1) องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืนประกอบด้วย               และจังหวัดใกล้เคียง 

2) เทศบาลในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง 
3) หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง

2. ด้านการบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร บรรจุและแต่งแต่งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และ 1. บรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ตามท่ีคณะกรรมการกลางการ
พนักงานจ้าง สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถ่ิน (กสถ.) ได้ด าเนินการสอบแข่งขัน

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564-2566
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564-2565

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564-2566
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. แต่งต้ังพนักงานจ้างผู้ผ่านการสอบและคัดเลือกบุคคล ตาม
ประกาศการรับสมัครสอบเพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
แต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
3. แต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลผู้ท่ีด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน
 ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ก าหนด

(อยู่ระหว่างขอใช้บัญชีการสอบแข่งขันกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน)

3. ด้านการพัฒนา วางแผนพัฒนาบุคลากร 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนา
ของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง
2. ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยการจัดส่ง
ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานของแต่ละ
ต าแหน่ง

(ตามเอกสารแนบ 2)
3. จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management:
 KM) ได้แก่ ความรู้ด้านแผนงานการบริหารงานบุคคล 
งบประมาณ การคลัง หรืออ่ืนๆ ท่ีสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารงาน และพัฒนาท้องถ่ินให้เข้มแข็ง 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564-2565

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564-2566
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4. การธ ารงรักษา 1. วางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานท่ีชัดเจน 1 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการ
ในหน่วยงานรับทราบ

(ตามเอกสารแนบ 3)
2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล 1. ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
พนักงานครูและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ต าบล พนักงานครู และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
จ้างท่ีมีประสิทธิภาพ พนักงานจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเสาธงก าหนด พร้อมท้ังให้การเล่ือนข้ันเงินเดือนของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และเล่ือนค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างเป็นไปตามช่วงเวลาท่ีก าหนด หากมีพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานครู หรือพนักงานจ้างร้องเรียน ต้องขอความเป็น
ธรรมให้รวบรวมและรีบน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เสาธง พิจารณาโดยด่วน
2. จัดกิจกรรมการยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือก
พนักงานส่วนต าบลดีเด่น พนักงานครู ดีเด่น ผู้ผ่านการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในระดับดีเด่น เพ่ือเป็น การเสริม
สร้างความรัก ความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาธงและหากมีบุคลากรท่ีประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบ
อย่างให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เสาธงรับทราบเพ่ือพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564-2565

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564-2566
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. ควบคุมให้มีการประเมินพิจารณาเงินรางวัลประจ าปีของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาธง ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

(ตามเอกสารแนบ 4)
3. จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันต่อหน่วยงาน จัดกิจกรรมเข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์เป็นประจ าทุกปี 

เพ่ือให้กีฬาเป็นส่ือกลางในการเช่ือมความสัมพันธ์และความ
สามัคคีท่ีดีของบุคลากรในหน่วยงาน รวมท้ังเป็นการเสริมสร้าง
สุขภาพให้แข็งแรง

4. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล บันทึกการเปล่ียนแปลงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศ

ศูนย์บริหารข้อมูลบุคลากรท้องถ่ินแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด)

5. ด้านคุณประโยชน์และการส่งเสริม 1. จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมและมาตรฐานคุณธรรม ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
และจริยธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมท้ังควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ

ตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนต าบลและ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างองค์การบริหาร ส่วนต าบลเสาธง ทราบโดยเร็ว

(ตามเอกสารแนบ 5)
2. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส าหรับพนักงานส่วนต าบล
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างตามภารกิจ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย  
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ท่ี 1 



แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง
อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



11. บัญชีจัดคนลงสู่ต ำแหน่งและกำรก ำหนดเลขท่ีต ำแหน่งในส่วนรำชกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 

เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เงินค่ำประจ ำต ำแหน่ง
  เงินค่ำตอบแทน /     

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ
บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

1 นายสมประสงค์  นาคนาคา ปริญญาโท  32-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง  32-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง 453,960.00             84,000.00               84,000.00               
(นักบริหารงานท้องถ่ิน) (นักบริหารงานท้องถ่ิน)  (37,830x12) (7,000x12) (7,000x12)

2 นางสาวสมพร  มีวงษ์สม ปริญญาโท  32-3-00-1101-002 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น  32-3-00-1101-002 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น 396,000.00             42,000.00               -                           
(นักบริหารงานท้องถ่ิน) (นักบริหารงานท้องถ่ิน) (33,000x12) (3,500x12)

ส ำนักปลัด
พนักงานส่วนต าบล

3 นางสาวปราณิสา  วงษ์นิกร ปริญญาโท  32-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น  32-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 382,560.00             42,000.00               -                           
(นักบริหารงานท่ัวไป) (นักบริหารงานท่ัวไป) (31,880x12) (3,500x12)

4 นายพงศกร เทียมเศวต ปริญญาโท  32-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัติการ  32-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัติการ 214,560.00             -                           -                           
(17,880x12)

5 นางสาวอารดา เดชขุนทด ปริญญาตรี  32-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ  32-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ 180,720.00             -                           -                           
(15,060x12)

6 นางสาวชุติมา  ชัยมงคล ปริญญาโท  32-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ  32-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 329,760.00             -                           -                           
(27,480x12)

7 นางสาวจันทร์จิรา  วงษ์เพ็ง ปริญญาตรี  32-3-01-3105-001 นิติกร ปฎิบัติการ  32-3-01-3105-001 นิติกร ปฎิบัติการ 185,040.00             -                           -                           
(15,420x12)

8 นายชัชวาล ทวีกุล ปริญญาตรี  32-3-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ  32-3-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 180,720.00             -                           -                           
(15,060x12)

9 ว่าง  ปวช/ปวส  32-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  32-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 297,900.00             -                           -                           
(248,25x12)

10 ว่าง  ปวช/ปวส  32-3-01-4805-001
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย

ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  32-3-01-4805-001
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย

ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 297,900.00             -                           -                           

(24,825x12)
11 ว่าง  ปริญญาตรี  32-3-01-6600-102 ครู คศ.1  32-3-01-6600-102 ครู คศ.1 342,360.00             -                           -                           

(28,530x12)
12 นางสาวกุลกนก  นุสธรรม ปริญญาตรี  32-3-01-6600-103 ครู คศ.1  32-3-01-6600-103 ครู คศ.1 248,400.00             -                           -                           

(207,00x12)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
13 นางสาวพัชรา  สังข์สวัสด์ิ ปริญญาตรี - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน - - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน - 243,600.00             -                           -                           

(20,300x12)
14 นายสรศักด์ิ  ศิริมงคล ปริญญาตรี - ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา - - ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา - 241,200.00             -                           -                           

(20,100x12)
15 นางสาวก่ิงกาญจน์  เพชรทอง ปวส. - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน - 183,240.00             -                           -                           

(15,270x12)
16 นางสาวสุภาภรณ์  ประทุมเวชย์ ปวช. - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 159,420.00             -                           -                           

(13,285x12)

17 นายนพพล  พานิชจะ ปวช. -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย

- -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย

- 159,420.00             -                           -                           

(13,285x12)

เงินค่ำประจ ำต ำแหน่ง
หมำยเหตุ
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ท่ี ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ
กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดือน



เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เงินค่ำประจ ำต ำแหน่ง
  เงินค่ำตอบแทน /     

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ
พนักงานจ้างท่ัวไป
18 นางสาวศรียุพา  เสือเปรียว ม.6 - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - 108,000.00             -                           -                           

(9,000x12)
19 นางสาวณาตยา  เขตร์ตานิม ป.6 - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000.00             -                           -                           

(9,000x12)
กองคลัง
พนักงานส่วนต าบล
20 ว่าง  ปริญญาตรี  32-3-04-2101-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น  32-3-04-2101-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 393,600.00             42,000.00               -                           

(นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) (32,800x12) (3,500x12)
21 นางสาวอ าภาพร  ศรีอ าไพ ปริญญาตรี  32-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ  32-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 305,640.00             -                           -                           

(25,470x12)
22 นางสาวปภัสรา รอดทอง ปริญญาตรี  32-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ช านาญการ  32-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 180,720.00             -                           -                           

(15,060x12)
23 ว่าง  ปวช/ปวส  32-3-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  32-3-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 297,900.00             -                           -                           

(24,825x12)
24 นางสาวกาญจนา ยวงล าใย ปวส.  32-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  32-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 138,120.00             -                           -                           

(11,510x12)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
25 นางเพียงทอง  ศิริมงคล ปริญญาตรี - ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง - - ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง - 244,800.00             -                           -                           

(20,400x12)
26 นางสาวประภาศรี นิลกรณ์ ปวช. - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ - 159,420.00             -                           -                           

(13,285x12)
กองช่ำง
พนักงานส่วนต าบล
27 นายมานะ  สมภาค ป.โท  32-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น  32-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 422,640.00             42,000.00               -                           

(นักบริหารงานการช่าง) (นักบริหารงานการช่าง) (35,220x12) (3,500x12)
28 ว่าง  ปวช/ปวส  32-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  32-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 297,900.00             -                           -                           

(24,825x12)

หมำยเหตุ
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ท่ี ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ
กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดือน
เงินค่ำประจ ำต ำแหน่ง

22



 

 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  
 

๓๒ 

 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2564– 2566 
  จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า ต าแหน่งที่ ใช้ในการก าหนดและจัดท าแผนอัตราก าลัง                     
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ที่มีในปัจจุบัน  ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวก าหนดเป็นเกณฑ์ ดังนั น                      
ในระยะเวลา 3 ปี ตั งแต่ปีงบประมาณ  2564 – 2566  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  จึงก าหนดกรอบ
อัตราก าลัง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ในภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และส าฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้  
ดังนี  
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 

ข้างหน้า 
เพิ่ม / ลด หมาย

เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง) 

1 1 1 
 

1 -  - -  

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัตน้) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ส านักงานปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัตน้) 

 1 1 1 1   - - -  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1  1  1  1 -   - -  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 1 1 1  -   - -  

นิติกรปฏิบัติการ 1 1 1 1  -   - -  
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 1 1 1 1 -   - -  
นกัวิชาการศึกษาปฏบิัติการ 1 1 1 1  -   - -  
เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน/ช านาญงาน 1 1   1  1 -   - - ว่าง

เดิม 
(รอ

กรมฯ 
สอบ) 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

 1 1 1  1  -   - - ว่าง
เดิม 
(รอ

กรมฯ 
สอบ) 

ครู ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 1 1 -   - -  
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 1 1 1 -   - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพฒันาชุมชน 1 1 1 1 -   - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 -   - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา-           
สาธารณภัย 

1 1 1 1 -   - -  



 

 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  
 

๓๓ 

 

 
ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 

ข้างหน้า 
เพิ่ม / ลด หมาย 

เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
  พนักงานจ้างทั่วไป 

ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  

คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  

กองคลัง 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับตน้) 

1 1 1 1 - - - ว่าง
เดิม 
(รอ

กรมฯ 
สอบ) 

นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการ 1 1 1 1 - - -  

นกัวิชาการพัสดุปฏบิัติการ 1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ช านาญ
งาน 

1 1 1 1 - - - ว่าง
เดิม 
(รอ

กรมฯ 
สอบ) 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบตัิงาน 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 1 1 1 - - -  

กองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - ว่าง
เดิม 
(รอ

กรมฯ 
สอบ) 

รวม ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ - - -  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย  
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ท่ี 2 



 

 

แผนพัฒนาบุคลากร 

ของ 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสาธง  

อ าเภอบางปะหนั จังหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564-2566 

          
         งานบริหารงานบุคคล 

ส านักปลัด 

 



17 
วิธีการพัฒนา  

 แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66) 
 

วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕64 
(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕65 
(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕66 
(จ านวน

คน) 

อบต. 
ด าเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
๑ 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 

หลักสตูรเกีย่วกับปลดั อบต.  
รองปลัด อบต.หรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับหัวหน้าส านักปลดั
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการกองคลัง
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
หลักสตูรผู้อ านวยการกองช่างหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ 
ปลัดอบต. และรองปลัด อบต. ใหม้ีทักษะ 
ความรู้ และความเข้าใจในการบรหิารงาน
มากยิ่งขึ้น 
 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

ปลัด อบต.  และรองปลดั อบต.
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี  
 
 
 
หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
 
หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
 
หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 

๒ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕64 
(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕65 
(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕66 
(จ านวน

คน) 

อบต. 
ด าเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
5 
 
 
 

6 
 
 
 

7 
 
 
 

8 
 
 
 

9 
 
 
 

10 
 

 

หลักสตูรเกีย่วกับนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักทรัพยากรบคุคล
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานการเงิน
และบญัชีหรอืหลักสตูรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานพัสดุ
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละต าแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยีิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง 
ได้รับฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
 
 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง 
ได้รับฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง 
ได้รับฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
 
 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง 
ได้รับฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
 
 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง 
ได้รับฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง 
ได้รับฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
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ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕64 
(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕65 
(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕66 
(จ านวน

คน) 

อบต. 
ด าเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
11 

 
 
 

12 
 
 
 

13 

หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั หรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับครผูู้ดูแลเด็กหรือ
ผู้ดูแลเด็ก หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
การส่งเสริมระบบคณุธรรมจริยธรรม 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง 
ได้รับฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
 
 
พนักงานครูส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง ได้รับฝึกอบรมอยา่งน้อย 1 
ครั้ง/ป ี
 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง 
ได้รับฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 
 
 
 

1 
 
 
 

ทุกคน 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

ทุกคน 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

ทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย  
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ท่ี 3 







 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย  
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ท่ี 4 



 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ  2565  (1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565) 

-------------------------------- 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558  ลงวันท่ี  12  มกราคม  2559 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563  ลงวันท่ี  13  พฤษภาคม  2563  นั้น 

 ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
การปฏิบั ติงานของพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2565 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 -                           
30  กันยายน  2565)  ดังนี ้

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล” 

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในการประเมิน 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเสาธง โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
  การประเมินผลการปฏิบั ติ งานให้ ผู้ประเมิน  มีหน้ าท่ีประเมินผลการปฏิบั ติ งานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รับการประเมิน  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
ได้แก่  การเล่ือนขั้นเงินเดือน  ค่าตอบแทน  เงินรางวัลประจ าปี  การเล่ือนและหรือแต่งต้ัง  การย้าย  การโอนและ
รับโอน  การให้ออกจากราชการ  การจูงใจให้รางวัล  และการบริหารงานบุคคลเรื่ องอื่นๆ  เพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
  การประเมินผลการปฏิบั ติงาน  ให้มุ่ งเน้นระบบการบริหารผลงาน  (Performance  
Management)  ท่ี เช่ือมโยงผลการปฏิบั ติงานจากระดับองค์กร  ระดับหน่วยงาน  ไปสู่ร ะดับรายบุคคล                      
เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน สามารถวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบลจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ี
ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด  โดยการประเมินผลงานปฏิบัติงานต้องมีหลักฐาน                 
และตัวชี้วัดความส าเร็จท่ีชัดเจน 
  1. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
  1.1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 70  โดยประเมินผลจากการ
ปฏิบัติงานตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาท่ีก าหนด หรือการ
ประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี 
  ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน   
ต่อครั้ง 

/กรณีพนักงาน... 
 



-๒- 
 

  กรณีพนักงานส่วนต าบลได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับสูงขึ้น  โดยมีการเสนอ
วิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน  ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มาก าหนดเป็น
องค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด
ท่ีเสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 
  1.2. พฤติกรรมการปฏิบั ติราชการหรือสมรรถนะ ให้มี สัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 30                        
ให้ประเมินจากสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ได้แก่ 
  กรณีต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ให้ประเมิน
สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร จ านวน 4 สมรรถนะ 
  กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภทท่ัวไป ให้ประเมินสมรรถนะ 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงาน  จ านวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ 
  กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลท่ีบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอยู่ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละ
องค์ประกอบ ร้อยละ 50 
  โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้ 
   (1) ระดับดีเด่น  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
   (2) ระดับดีมาก  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
   (3) ระดับดี  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
   (4) ระดับพอใช้  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
   (5) ระดับต้องปรับปรุง  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ให้ด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ 
ดังต่อไปนี้ 
      2.1. ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้พนักงานส่วนต าบลในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน 
      2.2. ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าท่ี ก าหนดและ
จัดท าข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน  เป้าหมาย  และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ  หรือก าหนดหลักฐาน  หรือตัวช้ีวัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
ต าแหน่งและระดับ รวมท้ังก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ าหนัก และระดับท่ี
คาดหวัง 
     ส าหรับการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวช้ีวัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลง
ล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีท่ีไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ  อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวช้ีวัดวิธีใดวิธีหนึ่ง                    
หรือหลายวิธีท่ีเหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม หรืออาจก าหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการ และระดับ
รายบุคคล 
  2.3. ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าท่ี ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับ
การประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีประกาศก าหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีได้
จัดท าไว้กับผู้รับการประเมิน 
  กรณีมีการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปล่ียน
ต าแหน่ง หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปล่ียนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปล่ียนแปลงข้อตกลง 

/2.4. ในระหว่างรอบ... 
 



-๓- 
 

    2.4.  ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือช้ีแจง
ให้แก่ผู้รับการประเมิน เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการ
ปฏิบัติราชการ และเมื่อส้ินรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความส าเร็จของงานต่อผู้ประเมิน โดย
ท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน และคะแนนท่ีได้รับ  ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ  ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงาน 
  2.5. ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับ
การประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน กรณีท่ีผู้รับการ
ประเมินไม่ยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือช่ือเป็น
พยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
  2.6. ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ง (ถ้ามี)                
จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการ
กล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก่อนน าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณา 
   2.7. ให้ องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศรายช่ือพนักงานส่วนต าบล ผู้มีผล                        
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้
พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายสมประสงค์ นาคนาคา) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 



แนบท้ายประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเสาธง 
เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของพนักงานส่วนต าบล  

ลงวันที่ 13 กันยายน  2564 

1. การก าหนดจ านวนและน  าหนักของพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ 
 การก้าหนดจ้านวนและน ้าหนักในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ ในการประเมิน 
ดังนี  
 พนักงานส่วนต าบล ใหป้ระเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดให้สมรรถนะ 
แต่ละสมรรถนะมีน  าหนัก ดังนี  

สมรรถนะหลัก      น  าหนัก 
  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ร้อยละ 4 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ร้อยละ 4 
  (3) การเข้าใจองค์กรและระบบงาน   ร้อยละ 3 
  (4) การบริการเป็นเลิศ     ร้อยละ 3 
  (5) การท้างานเป็นทีม     ร้อยละ 3 

  สมรรถนะประจ าผู้บริหารหรือสมรรถนะประจ าสายงาน 
  กรณีต้าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะประจ้าผู้บริหาร จ้านวน 4 
สมรรถนะ กรณีต้าแหน่งประเภทวิชาการ และต้าแหน่งประเภทท่ัวปป ให้ประเมินสมรรถนะประจ้าสายงาน 
จ้านวน 3 สมรรถนะ ตามมาตรฐานก้าหนดต้าแหน่งของพนักงานส่วนต้าบล โดยอนุโลม โดยก้าหนดให้
สมรรถนะประจ้าผู้บริหารหรือสมรรถนะประจ้าสายงานรวมกับสมรรถนะหลัก มีค่าน ้าหนักรวม ๓๐ 

2. การก าหนดระดับที่คาดหวัง/ต้องการ ของแต่ละสมรรถนะและแต่ละประเภทและต าแหน่ง 
 การก้าหนดระดับท่ีคาดหวัง/ต้องการ ของแต่ละสมรรถนะและแต่ละประเภทและต้าแหน่ง                             
ในการประเมิน ดังนี  

พนักงานส่วนต าบล  
2.1.๑ กลุ่มพนักงานส่วนต าบล ประเภทอ านวยการและบริหารท้องถ่ิน 

๑.นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 3 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 3 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 3 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 3 
5. การท้างานเป็นทีม ระดับ 3 

  (2) สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 

1. การเป็นผู้น้าในการเปล่ียนแปลง ระดับ 2 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น้า ระดับ 2 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน  ระดับ 2 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์  ระดับ 2 



2. นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 2 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 2 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 2 
5. การท้างานเป็นทีม ระดับ 2 

 (2) สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 

1. การเป็นผู้น้าในการเปล่ียนแปลง ระดับ 2 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น้า ระดับ 2 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน  ระดับ 2 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์  ระดับ 2 

3.นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
5. การท้างานเป็นทีม ระดับ 1 

 (2) สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 

1. การเป็นผู้น้าในการเปล่ียนแปลง ระดับ 1 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น้า ระดับ 1 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน  ระดับ 1 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์  ระดับ 1 

 

4.นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
5. การท้างานเป็นทีม ระดับ 1 

 
 
 
 (2) สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 



สมรรถนะประจ าผู้บริหาร ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การเป็นผู้น้าในการเปล่ียนแปลง ระดับ 1 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น้า ระดับ 1 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน  ระดับ 1 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์  ระดับ 1 

2.1.๒ กลุ่มพนักงานส่วนต าบล ประเภทวิชาการและทั่วไป 

๑.นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 2 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 2 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 2 
5. การท้างานเป็นทีม ระดับ 2 

 

(2) สมรรถนะประจ าสายงาน 
สมรรถนะประจ าสายงาน ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 

1. การแก้ปขปัญหาและด้าเนินการเชิงรุก  ระดับ 2 
2. การคิดวิเคราะห์  ระดับ 2 
3. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 2 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 2 
๕. ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ ระดับ 2 
หมายเหตุ ให้เลือกสมรรถนะท่ีจะประเมิน จ านวน 3 สมรรถนะ 

 

2.นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 2 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 2 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 2 
5. การท้างานเป็นทีม ระดับ 2 
   

 (2) สมรรถนะประจ าสายงาน 

สมรรถนะประจ าสายงาน ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การคิดวิเคราะห์ ระดับ 2 
2. การบริหารความเส่ียง  ระดับ 2 
3. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 2 
๔. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 2 
๕. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 2 
หมายเหตุ ให้เลือกสมรรถนะท่ีจะประเมิน จ านวน 3 สมรรถนะ 



3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
5. การท้างานเป็นทีม ระดับ 1 
  (2) สมรรถนะประจ าสายงาน 

สมรรถนะประจ าสายงาน ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การแก้ปขปัญหาและด้าเนินการเชิงรุก ระดับ 1 
2. การคิดวิเคราะห์ ระดับ 1 
3. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 
๔. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 1 
หมายเหตุ ให้เลือกสมรรถนะท่ีจะประเมิน จ านวน 3 สมรรถนะ 

 

4.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
5. การท้างานเป็นทีม ระดับ 1 
  (2) สมรรถนะประจ าสายงาน 

สมรรถนะประจ าสายงาน ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การแก้ปขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก  ระดับ 1 
2. การคิดวิเคราะห์  ระดับ 1 
3. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 1 
หมายเหตุ ให้เลือกสมรรถนะท่ีจะประเมิน จ านวน 3 สมรรถนะ 

 

5.นิติกร 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
5. การท้างานเป็นทีม ระดับ 1 
   

 



(2) สมรรถนะประจ าสายงาน 

สมรรถนะประจ าสายงาน ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์  ระดับ 2 
2. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1 
3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 2 
หมายเหตุ ให้เลือกสมรรถนะท่ีจะประเมิน จ านวน 3 สมรรถนะ 

 

6.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
5. การท้างานเป็นทีม ระดับ 1 
  (2) สมรรถนะประจ าสายงาน 

สมรรถนะประจ าสายงาน ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การคิดวิเคราะห์ ระดับ 1 
2. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1 
3. การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์  ระดับ 1 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1 
5. ศิลปะโน้มน้าวจูงใจ ระดับ 1 
หมายเหตุ ให้เลือกสมรรถนะท่ีจะประเมิน จ านวน 3 สมรรถนะ 

 

7.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
5. การท้างานเป็นทีม ระดับ 1 
  (2) สมรรถนะประจ าสายงาน 

สมรรถนะประจ าสายงาน ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การคิดวิเคราะห์ ระดับ 1 
2. การบริหารความเส่ียง  ระดับ 1 
3. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์  ระดับ 1 
4. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 
5. ความละเอียดรอบคอบและถูกต้องของงาน ระดับ 1 
หมายเหตุ ให้เลือกสมรรถนะท่ีจะประเมิน จ านวน 3 สมรรถนะ 

 



8. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
5. การท้างานเป็นทีม ระดับ 1 
  (2) สมรรถนะประจ าสายงาน 

สมรรถนะประจ าสายงาน ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 1 
2. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1 
3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 1 
หมายเหตุ ให้เลือกสมรรถนะท่ีจะประเมิน จ านวน 3 สมรรถนะ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  

รอบการประเมิน คร้ังที่  1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม 2557 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 ได้ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในสังกัด ส าหรับรอบการประเมินประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1
ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง” 

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลเสาธง โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไปให้
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มสัีดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ดังนี้ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 ใหพ้ิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
1. ปริมาณผลงาน 
2. คุณภาพของงาน 
3. ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
4. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบล 
มาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 

2.1. พนักงานจ้างท่ัวไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับ
สมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
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2.2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย  3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงานส่วน
ต าบลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับ
ปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

2.3. ระดับผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ให้จัดกลุ่มตาม 
ผลคะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง   

 ในระหว่างรอบการประเมิน 
 ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าใน 

การปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จ
ตามท่ีก าหนด 

 เม่ือครบรอบการประเมิน 
 เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้น

สังกัดของ พนักงานส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด าเนินการ  ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล 

เสาธงก าหนด 
ขั้นตอนท่ี 2 จัดส่งบัญชีรายช่ือให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อจัดท าบัญชีรายช่ือ ตามล าดับ

คะแนนผลการประเมิน 
ขั้นตอนท่ี  3 ส่วนราชการเสนอบัญ ชีรายช่ือ ตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้

คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของ
การประเมิน ก่อนท่ีจะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อน าไปใช้ในการเ ล่ือนขั้น
เงินเดือน เล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเล่ือนอัตราค่าตอบแทน  

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4    

 

 

(นายสมประสงค์  นาคนาคา) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 



แนบท้ายประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเสาธง 
เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของพนักงานจ้าง 

ลงวันที่  1  ตุลาคม  2564 

1. การก าหนดจ านวนและน  าหนักของพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ 
 การก้าหนดจ้านวนและน ้าหนักในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ ในการประเมิน 
ดังนี  

1.1 กลุ่มพนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดให้สมรรถนะ 
แต่ละสมรรถนะมีน  าหนัก ดังนี  

  สมรรถนะหลัก      น  าหนัก 
  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ร้อยละ 4 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ร้อยละ 4 
  (3) การเข้าใจองค์กรและระบบงาน   ร้อยละ 4 
  (4) การบริการเป็นเลิศ     ร้อยละ 4 
  (5) การท้างานเป็นทีม     ร้อยละ 4 

1.2 กลุ่มพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ า
สายงาน 3 สมรรถนะ โดยก าหนดให้สมรรถนะแต่ละสมรรถนะมีน  าหนัก ดังนี  
  สมรรถนะหลัก      น  าหนัก 
  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ร้อยละ 3 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ร้อยละ 3 
  (3) การเข้าใจองค์กรและระบบงาน   ร้อยละ 3 
  (4) การบริการเป็นเลิศ     ร้อยละ 2 
  (5) การท้างานเป็นทีม     ร้อยละ 3 

  สมรรถนะประจ าสายงาน 
  สมรรถนะประจ้าสายงาน จ้านวน 3 สมรรถนะ ตามมาตรฐานก้าหนดต้าแหน่งของพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป โดยอนุโลม โดยก้าหนดให้สมรรถนะประจ้าสายงานรวมกับสมรรถนะ
หลัก มีค่าน ้าหนักรวม 2๐ 
 

2. การก าหนดระดับที่คาดหวัง/ต้องการ ของแต่ละสมรรถนะและแต่ละประเภทและต าแหน่ง 
 การก้าหนดระดับท่ีคาดหวัง/ต้องการ ของแต่ละสมรรถนะและแต่ละประเภทและต้าแหน่ง ในการ
ประเมิน ดังนี  

2.2 กลุ่มพนักงานจ้างตามภารกิจ 
2.2.๑ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
5. การท้างานเป็นทีม ระดับ 1 
   



(2) สมรรถนะประจ าสายงาน 
สมรรถนะประจ าสายงาน ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 

1. การแก้ไขปัญหาและด้าเนินการเชิงรุก  ระดับ 1 
2. การคิดวิเคราะห์  ระดับ 1 
3. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 1 
หมายเหตุ ให้เลือกสมรรถนะท่ีจะประเมิน จ านวน 3 สมรรถนะ 
 

2.2.๒ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
5. การท้างานเป็นทีม ระดับ 1 
   

(2) สมรรถนะประจ าสายงาน 
สมรรถนะประจ าสายงาน ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 

1. การคิดวิเคราะห์ ระดับ 1 
2. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1 
3. การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์  ระดับ 1 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 1 
5. ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ  ระดับ 1 
หมายเหตุ ให้เลือกสมรรถนะท่ีจะประเมิน จ านวน 3 สมรรถนะ 

2.2.๓ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์  ระดับ 1 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
5. การท้างานเป็นทีม ระดับ 1 

 (2) สมรรถนะประจ าสายงาน 
สมรรถนะประจ าสายงาน ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 

1. การคิดวิเคราะห์  ระดับ 1 
2. การบริหารความเส่ียง  ระดับ 1 
3. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์  ระดับ 1 
4. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1 
5. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 1 
หมายเหตุ ให้เลือกสมรรถนะท่ีจะประเมิน จ านวน 3 สมรรถนะ 



 
2.2.4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
5. การท้างานเป็นทีม ระดับ 1 

 (2) สมรรถนะประจ าสายงาน 
สมรรถนะประจ าสายงาน ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 

1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 1 
2. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1 
3. การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์  ระดับ 1 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 1 
5. ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ  ระดับ 1 
หมายเหตุ ให้เลือกสมรรถนะท่ีจะประเมิน จ านวน 3 สมรรถนะ 

2.2.5 ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
  (1) สมรรถนะหลัก     

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
5. การท้างานเป็นทีม ระดับ 1 

 (2) สมรรถนะประจ าสายงาน 
สมรรถนะประจ าสายงาน ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 

1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 1 
2. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 
3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1 
 

2.2.6 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
5. การท้างานเป็นทีม ระดับ 1 

 
 



(2) สมรรถนะประจ าสายงาน 
สมรรถนะประจ าสายงาน ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 

1. การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย  ระดับ 1 
2. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์  ระดับ 1 
3. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1 
4. ความเข้าใจพื นท่ีและการเมืองท้องถิ่น  ระดับ 1 
5. ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ  ระดับ 1 
หมายเหตุ ให้เลือกสมรรถนะท่ีจะประเมิน จ านวน 3 สมรรถนะ 

2.2.7 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
5. การท้างานเป็นทีม ระดับ 1 
  (2) สมรรถนะประจ าสายงาน 

สมรรถนะประจ าสายงาน ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 1 
2. การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 
3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1 

    

2.๓ กลุ่มพนักงานจ้างทั่วไป 
  (1) สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
5. การท้างานเป็นทีม ระดับ 1 

 



 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
รอบการประเมิน คร้ังที่  1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-------------------------------- 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยให้มีระบบการบริหารท่ีสอดคล้องเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น 
 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ส าหรับรอบการประเมิน ครั้งท่ี 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ดังนี้ 
 1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 
 3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน จ านวน 2 องค์ประกอบ คะแนน
รวม 100 คะแนน ดังนี้ 
   - องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 70 
คะแนน 
   - องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
 4. ในแต่ละรอบการประเมินองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง จะน าคะแนนการประเมินผลงานมา
จัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
   - ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 
   - ระดับดีมาก ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00 - ร้อยละ 89.99 
   - ระดับดี ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - ร้อยละ 79.99 
   - ระดับพอใช้ ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60.00 - ร้อยละ 69.99 
   - ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 59.99 ลงมา 
 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน มีหลักฐาน และเป็นไปตามแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานท่ีคณะกรรมพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก าหนด 

/6. การประเมิน... 



-๒- 
 

 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล 
เสาธง ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   (1) ผู้บังคับบัญชาช้ีแจงท าความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับมาตรฐานท่ัวไปนี้ก่อนเริ่มรอบ
การประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
   (๒) ผู้บังคับบัญชาช้ีแจงแนวทางการด าเนินการประเมินตามข้อตกลงและก าหนดปฏิทินการ
ประเมินให้ทราบโดยท่ัวกัน 
   (๓) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานท่ีมีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
   (๔) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ 
   (๕) ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา แนะน าผู้รับการประเมิน                      
เพื่อปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ 
ตามข้อตกลงก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
   (๖) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล 
โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน  กรณีท่ีผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือช่ือ
รับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างน้อยหนึ่งคน                  
ลงลายมือช่ือเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
   (๗) ให้ผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมิน โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ง                      
จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล      
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบล เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๘) องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงหรือผู้บังคับบัญชาท่ีได้รับมอบหมายจะประกาศรายช่ือ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ในท่ีเปิดเผย ให้ทราบโดยท่ัวกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการ
ประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  1  ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 

 

(นายสมประสงค์  นาคนาคา) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย  
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ท่ี 5 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าเสาธง 
เร่ือง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
_______________ 

 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 25๖๐ มาตรา 76 วรรคสามก าหนดให้ 

"รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว" การก าหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ แต่ละประเภท โดยมีกลไกและระบบใน
การบัง คับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า                    
ท้ังนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

 
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย พุทธศักราช  25๖0 มาตรา  ๗๖ 

วรรคสาม  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง จึงได้จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบล
เสาธง เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของพนักงานส่วนต าบลในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 

ท้ังนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี     5  เดือน  ตุลาคม    พ.ศ. 2563 
 

 
                      

 (นายสมประสงค์ นาคนาคา) 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

  แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ได้มีประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
 

1.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 

2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล      
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ  เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4.  ท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ   
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน                       
และต่อสังคม ตามล าดับ 

5.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

ท้ังนี้  รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 1  ในประมวลจริยธรรมนี้ 

“ ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง   

“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู                         
และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
ข้อ 2  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 
หมวด 2 

มาตรฐานจริยธรรม 
ส่วนที่ 1 

มาตรฐานจริยธรรมอันเปน็ค่านยิมหลกัส าหรบัข้าราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

 
ข้อ 3  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงทุกคน มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย                   

เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมเป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ  ดังนี้ 

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

อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 2 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
ข้อ 4 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ข้อ 5 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
ข้อ 6 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและ

ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ข้อ 7 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อ

เกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าท่ี 
ข้อ 8 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วย

ความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ 9 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย
ความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

ข้อ 10 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
ข้อ 11 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ต้องรักษาความลับท่ีได้จากการปฏิบัติหน้าท่ี                      

การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับโดยข้าราชการ /พนักงาน จะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าท่ีและได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น 

ข้อ 12 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

ข้อ 13 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ท่ี            
มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล 
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตน 
เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม จรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

ข้อ 14 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นด้วย
ความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่น า
ผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมวด 3 

กลไกและระบบบังคบัใช้ประมวลจริยธรรม 
ส่วนที่ 1 

กลไกการบังคบัใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ข้อ 15 ให้ส านักงานปลัดมีหน้าท่ีควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างท่ัวถึงและ
เคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
 (1) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีและติดตามสอดส่อง              
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

(2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสาธงหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ท้ังนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามท่ีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาธงหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 

(3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา                     
มิให้ถูกกล่ันแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงหรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามสมควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาธงหรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

 (4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกล่ันแกล้งหรือถูก
ใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  
อันมีผลกระทบต่อการแต่งต้ัง โยกย้าย เล่ือนขั้นเงินเดือน ต้ังกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อ
สิทธิหน้าท่ีของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(5) ท าหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) ด าเนินการอื่นตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมหรือปลัด

มอบหมาย  ท้ังนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด 
(7) อื่นๆตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 16 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม ก ากับ ให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 
(1) ปลัดหรือรองปลัดท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
(3) กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการท่ีไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบล  

เสาธงท่ีได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงนั้น จ านวนสองคน 
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ให้กรรมการตาม(1) –(3) ร่วมกันเสนอช่ือและคัดเลือกให้เหลือ

สองคน 
ให้หัวหน้าส านักปลัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 

ข้อ 17 คณะกรรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
 (1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 
 



 
 

(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีท่ีมีข้อ
สงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวล
จริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าท่ี                           
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจงข้อเท็จจริง       
ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาช้ีแจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาช้ีแจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(5) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด 

 (6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่ าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(8) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย      
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 

 
 

ส่วนที่ 2 
ระบบบังคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ 18 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามี เ จ้าหน้าท่ีประพฤติปฏิบั ติ ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม                        

ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
ข้อ 19 การด าเนินการตามข้อ 18  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการจ านวนไม่น้อย

กว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
ข้อ 20 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่                        

ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหน่ง 
ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต  สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้าย
อันเกดิจาการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

ข้อ 21 หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ 19  แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 18 ส่ังยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ18 ส่ังลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 
24 แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 

ข้อ 22 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  18 ข้อ 19  และข้อ 21                    
ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ 23 การส่ังการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ 21  ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริง
ในภายหลังท่ีอาจท าให้ผลของการส่ังการนั้นเปล่ียนแปลงไป 



 
 

หมวด 4 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 
ข้อ 24 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทาง

อาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการท่ีถูกต้องหรือตักเตือน  หรือน าไปประกอบการ
พิจารณาการแต่งต้ัง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ 
หรือการส่ังให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ 25 เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการส่ังลงโทษตามข้อ 21 แล้วให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสาธงด าเนินการให้เป็นไปตามค าส่ังดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ 26 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 24  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสาธงภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 17 (2) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ข้อ 27 เมื่อผลการพิจารณาเป็นท่ีสุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
ข้อ 28 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล

จริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  คณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 

 
 
 


